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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2526 บริษัท เหมืองบ้านปู จากัด ได้รบั การจดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท ด้วยทุนจดทะเบียน
25 ล้านบาท โดยบุคคลในตระกูลว่องกุศลกิจและเอือ้ อภิญญกุล มีวตั ถุประสงค์เพื่อเข้าทาสัญญาเช่าช่วงการทาเหมือง
ถ่านหินที่เหมืองบ้านปู (BP-1) อาเภอลี ้ จังหวัดลาพูน จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2532 บริษัทฯ ได้รบั อนุมตั ิให้เข้าเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2536 ได้เปลี่ยนสถานะภาพเป็ นบริษัทมหาชนจากัด และเปลี่ยนชื่อเป็ น “บริษทั บ้านปู
จากัด (มหาชน)”
ต่อมาบริษัทฯ ได้ขยายการทาเหมืองถ่านหินเพิ่มเติมทัง้ ในประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ประเทศออสเตรเลีย เพื่อทาการผลิตและจาหน่ายถ่านหินทัง้ ในประเทศไทยและตลาดต่างประเทศ นอกจาก
ธุรกิจผลิตและจาหน่ายถ่านหิน และการลงทุนในธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนา้ พลังงานหมุนเวียนทดแทน
บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรและการบริหารจัดการพลังงานแบบ
ครบวงจร
ตลอดระยะเวลาเกือบสี่ทศวรรษของการเติบโตและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ได้
พิสจู น์ถึงความเป็ นหนึ่งในผูน้ าด้านพลังงานของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคที่ส่งั สมประสบการณ์ทางด้านอุตสาหกรรมถ่านหิน
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจโรงไฟฟ้า ด้วยความมุ่งมั่นเสริมสร้างศักยภาพของบ้านปูฯ ที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่องและมั่นคงทัง้ ในด้านการผลิตและการบริหารจัดการ โดยใช้ความเชี่ยวชาญแบบมืออาชีพ และคุณค่าแบบเอเชีย
(Asian Value) เป็ นพลังขับเคลื่อนไปสู่อตุ สาหกรรมพลังงานโลกในฐานะ “ผู้นาด้านพลังงานทีห่ ลากหลายในระดับ
นานาชาติ” (A leading international versatile energy provider)
บ้านปูฯ ดาเนินธุรกิจด้านพลังงานภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter โดยครอบคลุม 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ด้วย
ความมุง่ มั่นที่จะก้าวสู่ความเป็ นผูน้ าด้านพลังงานแห่งเอเชีย โดยมีฐานธุรกิจใน 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมองโกเลีย
สิงคโปร์ ญี่ปนุ่ สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม
ทัง้ นีบ้ า้ นปูได้กาหนดแผนธุรกิจ 5 ปี ฉบับใหม่ สาหรับปี 2564 – 2568 ซึง่ ประกอบด้วย 3 แกนหลักคือ
Acceleration - เร่งสร้างการเติบโตตามกลยุทธ์ Greener & Smarter ใน 4 ธุรกิจหลัก คือธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจเหมือง
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า และธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน Antifragile – รับมือกับความเปลีย่ นแปลงและวงจรเศรษฐกิจโลกผ่านพอร์ต
โซลูชนั ด้านพลังงานที่ครบวงจร โดยกระจายความเสี่ยง และคว้าโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ และ Augmentation - ต่อยอด
ระบบนิเวศทางธุรกิจปั จจุบนั และความเชี่ยวชาญในด้านพลังงานเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในการสร้างรายได้ ซึ่ง
ทัง้ หมดนีจ้ ะช่วยเร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่พอร์ตพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงานที่สอดคล้องกับเทรนด์
พลังงานในอนาคตได้รวดเร็วและยั่งยืนมากยิ่งขึน้
ปั จจุบนั ธุรกิจของกลุม่ บ้านปูฯ ได้ขยายห่วงโซ่ธุรกิจจากผูผ้ ลิตเชือ้ เพลิงพลังงานเป็ นผูจ้ ดั หาพลังงานครบวงจร
ครอบคลุม 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจเหมือง รวมถึงงานที่
เกี่ยวข้อง อาทิ การตลาด การค้า โลจิสติกส์ และการจัดหาเชือ้ เพลิง และสายส่ง) กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน (โรงไฟฟ้าจาก
พลังงานเชือ้ เพลิงทั่วไป และจากพลังงานทดแทน) และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบครบวงจร ระบบจัดเก็บพลังงาน และระบบการจัดการเทคโนโลยีพลังงาน)
หน้า 2

กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (ENERGY RESOURCES)
• ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (Gas Business) ธุรกิจสารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติจากชัน้ หินดินดาน ปั จจุบนั มีฐาน
การผลิ ต อยู่ท่ี สหรัฐ อเมริก า โดยก๊ า ซธรรมชาติท่ี ผลิ ต ได้จ ะถูก รวบรวมผ่ านเครื อ ข่ ายขนส่ ง ก๊ าซธรรมชาติ
ภายในประเทศ (National Gas Pipeline) เพื่อจาหน่ายให้แก่ลกู ค้ารายใหญ่และรายย่อยต่อไป
• ธุรกิจเหมือง (Mining Business) เป็ นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ที่ดาเนินการมากว่า 30 ปี โดยเหมืองถ่านหินทัง้
แบบเปิ ดและใต้ดิน ซึ่งมีฐานการผลิตอยู่ท่อี ินโดนีเซีย ออสเตรเลีย จีน และมองโกเลีย ถ่านหินที่ผลิตได้จะถูก
จาหน่ายไปยังลูกค้าภาคอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็ นเชือ้ เพลิงในภูมิภาคเอเชียและยุโรป
• ธุรกิจอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในห่วงโซ่ธรุ กิจและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
ตามความต้องการของลูกค้า นอกจากการธุรกิจถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ บริษัทฯ ยังดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดหาพลังงาน อาทิ การตลาด การค้า โลจิสติกส์ การจัดหาเชือ้ เพลิงและสายส่ง
กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน (ENERGY GENERATION)
• ธุรกิจไฟฟ้ าจากพลังงานเชือ้ เพลิงทั่วไป (Conventional Power Plant) ธุรกิจที่เน้นการนานวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าให้มีคณ
ุ ภาพและมั่นคง เช่น เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal
Technology) และเทคโนโลยีท่มี ีประสิทธิภาพสูงและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Efficiency Low Emission:
HELE) ปั จจุบนั บริษัทฯ ลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ใช้ถา่ นหินเป็ นเชือ้ เพลิงในไทย สปป.ลาว และจีน ทัง้ นีโ้ รงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนร่วมในจีนยังเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
ด้วยการจาหน่ายไอนา้ และนา้ เย็นให้
ลูกค้าบริเวณรอบโรงไฟฟ้าอีกด้วย
• ธุรกิจไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Based Power Plant) ธุรกิจพลังงานที่เป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและช่วยตอบสนองสังคมคาร์บอนต่า
ปั จจุบนั บริษัทฯ
ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์และพลังงานลม ปั จจุบนั มีฐานการผลิตอยู่ท่จี ีน ญี่ปนุ่ และเวียดนาม ซึง่ ส่วนหนึ่งเปิ ดดาเนินการเชิง
พาณิชย์แล้ว และอีกส่วนหนึง่ อยู่ระหว่างการศึกษาและดาเนินการก่อสร้าง เพื่อตอบสนองความต้องการ
พลังงานสะอาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (ENERGY TECHNOLOGY)
• ธุรกิจระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและทุ่นลอยน้า
ธุรกิจให้บริการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ปั จจุบนั มีการให้บริการในไทยและ
สิงคโปร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ารายย่อยและภาคธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ตี อ้ งการ
พลังงานสะอาดและผสานเทคโนโลยีท่ที นั สมัย
• ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน
ธุรกิจระบบจัดเก็บพลังงานและระบบไฟฟ้าสารอง เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงแบตเตอรี่สาหรับยานยนต์ไฟฟ้า ปั จจุบนั มีฐานการผลิตแบตเตอรี่อยู่ในจีน
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• ธุรกิจเมืองอัจฉริยะ
ธุรกิจให้บริการในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีการจัดการด้านพลังงานที่สะอาดและยั่งยืนกับเครือข่ายด้านการ
บริหารจัดการเมืองและผังเมือง เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของภาคเอกชน
และชุมชนเมือง
• ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้ า
ธุรกิจออกแบบและผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็ นธุรกิจที่ต่อยอดจากการลงทุนในธุรกิจผลิตแบตเตอรี่เพื่อรองรับ
รูปแบบการใช้พลังงานสะอาดที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต
• ธุรกิจซือ้ ขายพลังงาน
ธุรกิจซือ้ ขายไฟฟ้าผ่านโครงข่ายระบบดิจิทลั
ปั จจุบนั มีการลงทุนในญี่ปนุ่

เพื่อรองรับรูปแบบการใช้ไฟฟ้าในอนาคตอย่างมีประสิทธิ ภาพ
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Environmental, Social, and Governance (ESG)
บ้านปูฯ ดาเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาทีย่ ่งั ยืน โดยให้ความสาคัญทัง้ เรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
หรือ ESG มาตลอดเวลาเกือบ 4 ทศวรรษ ตามปณิธานในการดาเนินธุรกิจที่วา่ “อุตสาหกรรมทีด่ จี ะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับ
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม” เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ไปพร้อมๆ กับการสร้างประโยชน์และ
ผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผมู้ ีส่วนได้เสียทุกกลุม่ โดยบ้านปูให้ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจตามหลัก ESG ทัง้ สาม
ด้าน ดังนี ้

Environmental
(สิ่งแวดล้อม)

• มุ่งมั่นดาเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆ กิจกรรมทางธุรกิจ ภายใต้
หลักการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
• ลดผลกระทบเชิงลบและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• ขยายธุรกิจต้นนา้ ที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งขยายการลงทุนในธุรกิจ
พลังงานหมุนเวียน

Social (สังคม)

• ดาเนินโครงการความรับผิดชอบต่อ สังคม (CSR) และการพัฒนาชุมชน (Community
Development) อย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดการส่งเสริม “การเรียนรู ”้
หลากหลายรูปแบบในการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ เพราะเชื่อว่า “พลังความรู ้ คือ พลัง
แห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”
• มี วัฒ นธรรมองค์กร “บ้ า นปู ฮาร์ท ” (Banpu Heart) ที่ ช่ ว ยเกื ้อหนุน ให้เกิดสังคมที่ดี
ภายในองค์กร

Governance
(การกากับดูแล
กิจการ)

• ให้ความสาคัญกับการมีบรรษัทภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการสื่อสาร “นโยบาย
การกากับดูแลกิจการ” กับพนักงาน ผูบ้ ริหารและกรรมการ เพื่อสร้างความตระหนักถึง
ความสาคัญของการดาเนินงานที่สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
• ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปฏิบตั ิตามมาตรฐานการ
ดาเนินงานในระดับสากล
• บูรณาการประเด็นด้าน ESG ตามกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันและปรับตัวรับความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สงู สุดสาหรับผูม้ ี
ส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
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1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
“ผู้นาด้านพลังงานแห่งเอเชีย ทีม่ ุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน”

พันธกิจ
•

มุ่งสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนและความไว้วางใจให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสีย ด้วยความรับผิดชอบต่อโลก
และสังคม

•

ขับเคลื่อนการพัฒนาและผสานนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทางพลังงานอย่างครบวงจรด้วย
เทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ

•

เพิ่มความแข็งแกร่งของวัฒนธรรมองค์กร ความเป็ นเลิศในการดาเนินงาน และยึดมั่นใน
อุดมการณ์ของบ้านปูฯในการเป็ นองค์กรที่มีความซื่อสัตย์ เป็ นมืออาชีพ และมีธรรมาภิบาล
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญในรอบ 3 ปี ทีผ่ ่านมา (ปี 2561 - ปี 2563) รวมทัง้ เหตุการณ์ปัจจุบนั
ปี 2561
o วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 : Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์
จ ากัด (มหาชน) ได้ซื อ้ หุ้น เพิ่ มทุน ออกใหม่ใน Digital Energy Solutions Corporation Co., Ltd. ที่ เ ป็ น บริษัทจด
ทะเบียนในประเทศญี่ปนุ่ โดยมีสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียน มูลค่าการลงทุน 17.50 ล้านเยน
หรือเทียบเท่า 0.16 ล้านเหรียญสหรัฐ
o วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมตั ิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ
0.65 บาท ซึ่งเป็ นการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2560 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560
ซึ่งได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ว หุน้ ละ 0.30 บาท เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ดังนัน้ คงเหลือจ่ายเงินปั นผล
สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2560 อีกหุน้ ละ 0.35 บาท จึงเสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสมและ
ผลการดาเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.35 บาท
โดยจ่ายจากกาไรที่ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนามารวมคานวณภาษี เงินได้นิติบุคคล ซึ่งผูร้ บั เงินปั นผลจะไม่ได้รบั เครดิ ต
ภาษี จ่ายเงินปั นผลเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561
o วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 : BPIN Investment Co., Ltd. (BPINI) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ซือ้ หุน้ บุรมิ สิทธิใน
Sunseap Group Pte. Ltd. (Sunseap) ที่เป็ นบริษัทจากัดจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ จากบุคคลภายนอกจานวน
10.21 ล้านเหรียญสิงคโปร์หรือเทียบเท่า 7.75 ล้านเหรียญสหรัฐ ทาให้ BPINI มีสดั ส่วนการลงทุนเพิ่มขึน้ จากร้อยละ
28.86 เป็ นร้อยละ 33.64 ของทุนจดทะเบียน และเมื่อวันที่ 14 มิถนุ ายน 2561 BPINI ซือ้ หุน้ บุรมิ สิทธิเพิ่มทุนที่ออกใหม่
ที่มีสิทธิเทียบเท่าหุน้ สามัญใน Sunseap จานวน 33.00 ล้านเหรียญสิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 24.76 ล้านเหรียญสหรัฐ ทา
ให้สดั ส่วนการถือหุน้ เป็ นร้อยละ 40.74 ของทุนจดทะเบียน
o วันที่ 6 มีนาคม 2561 : ศาลแพ่งได้อ่านคาพิพากษาศาลฎีกากรณีโครงการโรงไฟฟ้าหงสาดังมีสาระสาคัญสรุปได้ดงั นี ้
1. ตามที่ โจทก์ก ล่ า วหาว่ าจ าเลยได้ห ลอกลวงโจทก์ให้เข้า ท าสัญ ญาเบือ้ งต้น (Preliminary Agreement) และ
สัญญาร่วมพัฒนาโครงการ (Joint Development Agreement) โดยมีเจตนาที่จะได้ข้อมูลโครงการของโจทก์
ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าโจทก์เป็ นผูข้ อให้จาเลยเข้าร่วมพัฒนาโครงการเอง และจาเลยได้เข้าทาสัญญาและ
กระทาการโดยสุจริตเพื่อพัฒนาโครงการ มิได้ทาเพื่อหลอกลวงเอาข้อมูลโครงการจากโจทก์ตามที่กล่าวหา
2. ตามที่โจทก์กล่าวหาว่าจาเลยยกเลิกสัญญากับผูร้ บั จ้างเพื่อทาให้โครงการล่าช้าออกไปและเป็ นเหตุให้รฐั บาล
สปป. ลาว ยกเลิกสัญญาสัมปทานกับโจทก์นนั้ ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจาเลยยกเลิกสัญญากับผูร้ บั จ้าง
โดยสุจริตเพื่อประโยชน์ของโครงการ
3. ตามที่โจทก์กล่าวหาว่าจาเลยยุยงรัฐบาล สปป. ลาว ให้ยกเลิกสัญญาสัมปทานกับโจทก์ ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว
เห็นว่าจาเลยกระทาโดยสุจริต การที่รฐั บาล สปป. ลาว ยกเลิกสัญญาสัมปทานเป็ นเพราะการกระทาของโจทก์เอง
เพราะรัฐบาล สปป. ลาว กังวลว่าโจทก์ไม่มีความสามารถที่จะดาเนินโครงการได้สาเร็จซึ่งจะก่อความเสียหายแก่
ประเทศและประชาชนลาว
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4. ตามที่โจทก์กล่าวหาว่าจาเลยใช้ขอ้ มูลโครงการของโจทก์นั้น ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจาเลย (บริษัทและ
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด) ได้นาข้อมูลโครงการของ
โจทก์ไปใช้ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า 1,800 MW โดยไม่ได้รบั อนุญาตจากโจทก์ จึงพิพากษาให้จาเลย
ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็ นเงินจานวน 1,500 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ ร้อยละ 7.50 ต่อปี คานวณ
นับตัง้ แต่วนั ที่ 3 กรกฎาคม 2550
อนึ่ง บริษัทฯ ได้ชาระค่าเสียหายพร้อมดอกเบีย้ ร่วมกับบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัท บ้านปู
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ให้แก่โจทก์จานวน 2,702.05 ล้านบาทเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 โดยบริษัท
รับภาระในอัตราหนึง่ ในสามเป็ นเงินจานวน 900.68 ล้านบาท
o วันที่ 7 มีนาคม 2561 : บริษัท บ้านปู อินฟิ เนอร์จี จากัด (“BPIN”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย ได้เข้าลงทุนผ่านบริษัท BPIN
Investment Co., Ltd. ในบริษัท New Resources Technology Pte. Ltd. (“NRT”) ที่เป็ นบริษัทจากัดจดทะเบียนใน
ประเทศสิงคโปร์ โดยมีมลู ค่าการลงทุนจานวน 43.21 ล้านเหรียญสิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 34.17 ล้านเหรียญสหรัฐ
BPINI มีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 44.84 ของทุนจดทะเบียน NRT เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในการออกแบบ ผลิต และติดตัง้
ระบบจัดเก็บพลังงาน แบบลิเธียมไอออน (LiB) สาหรับยานยนต์และระบบไฟฟ้าสารองต่างๆ มากว่า 8 ปี โดยจัดตัง้
ในประเทศสิงคโปร์ และมีโรงงานอยู่ในประเทศจีน NRT ปั จจุบันมีกาลังการผลิต 80 MWh และมีแผนจะขยาย
เพิ่มเติมในอนาคต การลงทุนในบริษัท NRT นับเป็ นก้าวแรกของบริษัทฯ ในธุรกิจจัดเก็บพลังงาน
o วันที่ 8 สิงหาคม 2561 : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (“BPP”) ซึ่ง
เป็ นบริษัทย่อย ได้ขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนไปยังประเทศ
เวียดนาม โดยลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดกาลังการ
80 MW
ผลิตรวม 80 เมกะวัตต์ ณ จังหวัด Soc Trang ประเทศเวียดนาม ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวแบ่งการพัฒนาออกเป็ น 3 ระยะ โดยระยะที่ 1 มีกาลังการผลิต 30
เมกะวัตต์ ระยะที่ 2 มีกาลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ และระยะที่ 3 มีกาลังการ
ผลิ ต 20 เมกะวัต ต์ โดย BPP ได้รับ การอนุ มัติ พ ร้อ มออกหนัง สื อ รับ รองการจด
ทะเบียนการลงทุน Investment Registration Certificate (IRC) จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประเทศเวียดนาม
เพื่อการพัฒนาโครงการในระยะที่ 1 ขนาด 30 เมกะวัตต์ เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนีอ้ ยู่ระหว่างการศึกษาความ
เป็ นไปได้เชิงลึก (Feasibility study) ของโครงการ และคาดว่าโครงการระยะที่ 1 จะสามารถเปิ ดดาเนินการเชิง
พาณิชย์ได้ภายในปี 2563 และโครงการอีก 2 ระยะที่เหลือคาดว่าจะสามารถเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี
2564
o วันที่ 8 สิงหาคม 2561 : บริษัทฯ ได้ออกหุน้ กูส้ กุลเงินเหรียญสหรัฐจานวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ ชนิดระบุช่ือผูถ้ ือ ไม่ดอ้ ย
สิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ โดยจะชาระเงินคืนต้นทัง้ หมดในวันครบกาหนดอายุ 10 ปี อ้ตราดอกเบีย้ คงที่
ร้อยละ 5.25 ต่อปี ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่ 8 สิงหาคม 2571

หน้า 8

o วันที่ 10 สิงหาคม 2561 : บริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย PT Indotambangraya Megah Tbk. (“ITM”) ซึ่ง
บ้านปูถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 67.13 ได้ลงนามในสัญญาซือ้ หุน้ เพื่อครอบครองหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100 ในเหมือง
ถ่านหิน PT Nusa Persada Resources (“NPR”) ที่ถือสิทธิการทาเหมืองถ่านหินประเภท IUP (Izin Usaha
Pertambangan IUP : Mining Business License) มูลค่าการลงทุนจานวน 30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า
ประมาณ 990 ล้านบาท มีปริมาณสารองถ่านหินจานวน 77.4 ล้านตัน มีเนือ้ ที่สมั ปทานจานวน 4,291 เฮคตาร์ ตัง้ อยู่
ในเขตตอนกลางของกาลิมนั ตัน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็ นถ่านหินที่มีคณ
ุ ภาพค่าความร้อนประมาณ 5,500 กิโล
แคลอรีต่อกิโลกรัม และคาดว่าจะเริ่มดาเนินการผลิตได้ในปี 2565
o วันที่ 16 สิงหาคม 2561 : บริษัทฯ เปิ ดตัวพันธสัญญาใหม่ขององค์กร “Our Way in
Energy: พลังบ้านปูฯ สูพ
่ ลังงานทีย่ ่งั ยืน” ตอบโจทย์วิสยั ทัศน์ขององค์กร ในการ
เป็ นผูน้ าด้านพลังงานแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ที่มงุ่ มั่นพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และ
ความยั่งยืน พร้อมกันนีย้ งั ได้เปิ ดตัวดีไซน์โลโก้ (Logo) รวมไปถึงอัตลักษณ์ใหม่ของ
องค์กรที่สะท้อนภาพลักษณ์ความเป็ นผูน้ าในธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรใน
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ประเทศ ที่มีความทันสมัย กระฉับกระเฉง และไม่หยุดนิ่งในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของภาคธุรกิจ สังคมและชุมชน
o วันที่ 30 สิงหาคม 2561 : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้มีการ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกาไรสะสมและผลการดาเนินงานงวด 6 เดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 ในอัตราหุน้ ละ 0.35 บาท สาหรับหุน้ จานวน
5,161,925,515 หุน้ รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ จานวน 1,806.67 ล้านบาท โดยจ่ายจาก
กาไรที่ได้ยกเว้นไม่ตอ้ งนามารวมคานวณภาษีเงินได้นิติบคุ คล ซึง่ ผูร้ บั เงินปั นผลจะไม่ได้รบั เครดิตภาษี และจ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลในวันที่ 28 กันยายน 2561
o เดือนพฤศจิกายน 2561 : ส่วนขยายระยะที่ 2 ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหลวนหนาน (Luannan) ณ
มณฑลเหอเป่ ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ซึ่งมีกาลังการผลิตไฟฟ้าส่วนขยาย
นี ้ 25 เมกะวัตต์ และผลิตไอนา้ จานวน 150 ตันต่อชั่วโมง ซึง่ คิดเป็ นกาลังการผลิต 52 เมกะวัตต์เทียบเท่า จึงทาให้
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหลวนหนานมีกาลังการผลิตรวมเพิ่มขึน้ เป็ น 175 เมกะวัตต์เทียบเท่า
o วันที่ 1 ธันวาคม 2561 : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
(“BPP”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยนัน้
รายงานความคืบหน้าของ
โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นาริไอสึ (Nari Aizu)
ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเคในประเทศญี่ปนุ่
ได้เปิ ด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ตามแผน
โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าว ตัง้ อยู่ ณ จังหวัด ฟูกชู ิมะ มีกาลังการผลิต
รวม 20.46 เมกะวัตต์ (ตามสัดส่วนที่ BPP ลงทุน 15.35 เมกะวัตต์) และได้เข้าทาสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า กับ บริษัท
หน้า 9

Tohoku Electric Power Co., Inc. เป็ นระยะเวลา 20 ปี โดยมีราคารับซือ้ ไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FIT) 36 เยนต่อ
กิโลวัตต์ช่วั โมง จึงทาให้ BPP มีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปนุ่ รวมทัง้ สิน้ 13 โครงการ
กาลังการผลิตรวม 358.76 เมกะวัตต์ (ตามสัดส่วนที่ BPP ลงทุน 233.57 เมกะวัตต์) ซึ่งเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์
แล้ว 58.86 เมกะวัตต์ (ตามสัดส่วนที่ BPP ลงทุน 37.42 เมกะวัตต์)
o วันที่ 25 ธันวาคม 2561 : บริษัท ทริสเรทติง้ จากัด ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรและหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ที่ระดับ “A+” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงความเป็ นผูน้ าของบริษัทในอุตสาหกรรมถ่านหินใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลอดจนความหลากหลายของฐานลูกค้าและความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ของแหล่งสารองถ่านหิน
รายได้ท่แี น่นอนจากธุรกิจไฟฟ้า และการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของบริษทั ในการที่จะเป็ นบริษัทพลังงานแบบครบวงจร
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ปี 2562
o วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 : บริษัท บ้านปู อินฟิ เนอร์จี จากัด (“BPIN”) ซึ่งเป็ น
บริษัทย่อยของบ้านปูฯ ได้ลงทุนในหุน้ เพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท FOMM
Corporation (“FOMM”) ประเทศญี่ปนุ่ ซึ่งเป็ นผูน้ าด้านการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า
ขนาดเล็ก (Compact EV) มูลค่าการลงทุน 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า
635 ล้านบาท โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 21.50 ซึ่ง FOMM ดาเนินธุรกิจ
ครอบคลุมตัง้ แต่การออกแบบ การประกอบชิน้ ส่วน การรับประกันและตรวจสอบ
คุณภาพ บริการขายและจัดส่งไปยังกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และยุโรป FOMM ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อปี 2556 เป็ นบริษัทผูอ้ อกแบบยานยนต์
ไฟฟ้าจากเมืองคาวาซากิ ประเทศญี่ปนุ่ เพื่อการพัฒนารถไฟฟ้าขนาดเล็กสาหรับการเดินทางระยะสัน้
o วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมตั ิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.70 บาท
ซึ่งเป็ นการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2561 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ ได้จา่ ยเงินปั นผล
ระหว่างกาลไปแล้ว หุน้ ละ 0.35 บาท เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ดังนัน้ คงเหลือจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2561 อีกหุน้ ละ 0.35 บาท จึงเสนอให้บริษทั ฯ จ่ายเงินปันผลจากกาไรสะสมและผลการดาเนินงานงวดวันที่ 1
กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.35 บาท โดยจ่ายจากกาไรที่ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ ง
นามารวมคานวณภาษีเงินได้นิติบคุ คล ซึง่ ผูร้ บั เงินปั นผลจะไม่ได้รบั เครดิตภาษี จ่ายเงินปั นผลเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
o วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 : บริษัทฯ ได้รบั ทราบการลาออกของนายรัตน์ พานิชพันธ์ กรรมการบริษัท ประธาน
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ โดยการลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษัทมีผลตัง้ แต่
หลังจากวันที่ 4 เมษายน 2562 เป็ นต้นไป ซึ่งเป็ นตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีของบริษัทฯ ที่กาหนดให้กรรมการ
เกษียณเมื่ออายุครบ 72 ปี บริบรู ณ์
o วันที่ 3 เมษายน 2562 : ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 มีมติอนุมตั ดิ งั นี ้
1. แต่งตัง้ นายพิชยั ดุษฎีกลุ ชัย เป็ นกรรมการ โดยมีวาระการดารงตาแหน่งตัง้ แต่วนั ที่ 4 เมษายน 2562 ถึงวันประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ซึ่งเท่ากับวาระที่เหลืออยูเ่ ดิมของนายรัตน์ พานิชพันธ์ ที่ครบวาระเกษียณอายุ
2. แต่งตัง้ นายธีรภัทร สงวนกชกร เป็ นกรรมการใหม่ จากเดิมกรรมการมี 12 คน เป็ น 13 คน โดยมีวาระการดารง
ตาแหน่งตัง้ แต่วนั ที่ 3 เมษายน 2562 ถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
3. ลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจานวน 5,165,257,100 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 5,161,925,515 บาท โดยตัดหุน้
สามัญที่ยงั ไม่ได้จาหน่ายจานวน 3,331,585 หุน้ ซึง่ มีมลู ค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท บริษัทจดทะเบียนลดทุนจด
ทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562
o วันที่ 13 สิงหาคม 2562 : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (“BPP”) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ขยายการลงทุน
ในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Jixin ซึ่งเปิ ดดาเนินการแล้ว
ขนาดกาลังการผลิตรวม 25.22 เมกะวัตต์ ณ มณฑลเจียงชู สาธารณรัฐประชาชนจีน มูลค่าการลงทุน 189.15 ล้านหยวน และ
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ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100 มีอตั รารับซือ้ ไฟฟ้า (FIT) ที่อตั รา 1 หยวนต่อกิโลวัตต์ช่วั โมง โดย BPP รับรูร้ ายได้ในไตรมาส 3
ปี 2562
o วันที่ 23 สิงหาคม 2562 : บริษัท บ้านปู อินฟิ เนอร์จี จากัด (“BPIN”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบ้านปูฯ ได้ซือ้ หุน้ บุรมิ สิทธิเพิ่ม
ทุนที่ออกใหม่ในบริษัท เออร์เบิน โมบิลิตี ้ เทค จากัด (UMT) จานวน 67 ล้านบาท ทาให้สดั ส่วนการถือหุน้ ใน UMT เพิม่ ขึน้ จาก
ร้อยละ 22.50 เป็ นร้อยละ 30.66 ของทุนจดทะเบียน
o วันที่ 29 สิงหาคม 2562 : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มมี ติให้มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกาไรสะสม
และผลการดาเนินงานงวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.35 บาท สาหรับหุน้ จานวน
5,161,925,515 หุน้ รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ จานวน 1,806.67 ล้านบาท โดยจ่ายจากกาไรที่ได้ยกเว้นไม่ตอ้ งนามารวม
คานวณภาษีเงินได้นิติบคุ คล ซึ่งผูร้ บั เงินปั นผลจะไม่ได้รบั เครดิตภาษี และจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในวันที่ 27
กันยายน 2562 และมีมติอนุมตั ิโครงการซือ้ หุน้ คืนของบริษัทฯ เพื่อการบริหารทางการเงิน (Treasury Stocks)
ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5,000 ล้านบาท จานวนหุน้ ที่จะซือ้ คืนไม่เกินร้อยละ 7.50 ของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมด โดยจะเป็ นการเข้าซือ้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กาหนดระยะเวลาซือ้ หุน้ คืน 6 เดือน นับตัง้ แต่วนั ที่
13 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2563
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้ดาเนินการซือ้ หุน้ ทุนคืนตามโครงการซือ้ หุน้ คืนโดยทาการซือ้ หุน้ คืนจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมเป็ นจานวนทัง้ สิน้ 1,155.82 ล้านบาท คิดเป็ นจานวนหุน้ ซือ้ คืนจานวน 87.344 ล้านหุน้ หรือ
1.69% ของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
o วันที่ 30 กันยายน 2562 : บริษัทฯ ได้ออกหุน้ กูใ้ นสกุลเงินบาทจานวน 10,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 313.98 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ชนิดระบุช่ือผูถ้ ือแบบไม่ดอ้ ยสิทธิและไม่มีหลักประกัน และชาระคืนเงินต้นทัง้ หมดในวันครบกาหนด อายุ 10 ปี อัตรา
ดอกเบีย้ คงที่รอ้ ยละ 4.00 ต่อปี ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่ 22 พฤษภาคม 2572
o วันที่ 18 ตุลาคม 2562 : บริษัท Durapower Holdings Pte. Ltd. ซึง่ เป็ นบริษัทร่วมค้าของบริษัทฯ ที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบ ผลิต และติดตัง้ ระบบแบตเตอรี่จดั เก็บพลังงาน
แบบลิเธียมไอออน (LiB) สาหรับรถยนต์และระบบไฟฟ้า
สารอง
เปิ ดโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
มาตรฐานโลก ที่เมืองซูโจว (Suzhou) ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนอย่างเป็ นทางการ ส่งผลให้สามารถรองรับ
แผนการผลิตได้ถงึ 1 กิกะวัตต์ช่วั โมง เพิม่ ขึน้ จากเดิมที่มี
กาลังการผลิตรวมสูงสุดต่อปี อยู่ท่ี 80 เมกะวัตต์ช่วั โมง
สะท้อนถึงความแข็งแกร่ง และการเติบโตอย่างก้าวกระโดดให้แก่กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานของบริษัทฯ
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o วันที่ 31 ตุลาคม 2562 : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติการปรับโครงสร้างการถือหุน้ ภายในกลุ่มบริษัท โดยให้จดั ตัง้
บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จากัด (“BANPU NEXT”) ที่เกิดจากการควบบริษัทระหว่างบริษัท บ้านปู อินฟิ เนอร์จี จากัด (“BPIN”)
ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุน้ อยู่ในสัดส่วน
ร้อยละ 99.99 และบริษทั บ้านปู รีนิวเอเบิล เอน
เนอร์จี จากัด (“BRE”) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อย
ทางอ้อมของบริษัทฯ ที่ถือหุน้ อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 78.57 ผ่านบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (“BPP”) ซึง่ ถือหุน้ ใน
BRE ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เพื่อจัดระบบและรวมธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานสะอาด บริษัทในเครือ และการลงทุนของบริษัท
ฯ ทัง้ หมดมาอยู่ภายใต้บริษทั หลัก (Flagship) บริษทั เดียว ภายหลังการควบบริษัท BPIN จะสิน้ สภาพการเป็ นบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ โดยบริษัท BANPU NEXT จะรับไปทัง้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดที่มีอยูเ่ ดิมของทัง้ BPIN และ BRE ซึ่งรวมถึงหุน้
ทัง้ หมดที่ BPIN และ BRE ถืออยู่ในบริษัทต่างๆ ตามผลของกฎหมาย โดยบริษัทฯ และ BPP จะถือหุน้ ใน BANPU NEXT ใน
สัดส่วนเท่ากัน (ประมาณร้อยละ 50 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทใหม่) โดยในวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จากัด ได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั กับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว
o วันที่ 18 ธันวาคม 2562 : บริษัท Banpu North America Corporation (“BNAC”) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ลงนาม
ในสัญญาซือ้ ขายเพื่อทาการเข้าซือ้ สัดส่วนผลประโยชน์ในบริเวณแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ (Barnett) ณ บริเวณ
ฟอร์ต เวิรธ์ เบซิน (Fort Worth Basin) มลรัฐเทกซัส ในสหรัฐอเมริกา และเป็ นผูด้ าเนินการผลิต โดยมีมลู ค่าการลงทุน
จานวน 770 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 23,000 ล้านบาท และคาดว่าเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ จะ
ได้สร็จสิน้ ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563
สาหรับการลงทุนครัง้ นีใ้ นฐานะผูด้ าเนินการผลิตในแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ บ้านปูฯ จะถือครองผลประโยชน์ในหลุม
ผลิตคิดเป็ นร้อยละ 89 ของจานวนหลุมผลิตกว่า 4,200 หลุม ซึง่ ครอบคลุมพืน้ ที่ประมาณ 320,000 เอเคอร์ โดยในช่วงไตร
มาสที่ 3 ปี 2562 มีปริมาณการผลิตเฉลี่ยรวมประมาณ 600 ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน (Million Cubic Feet Per Day: MMcfd) และ
มีปริมาณสารองก๊าซธรรมชาติท่พี ิสจู น์แล้ว (1P) ประมาณ 3.5 ล้านล้านลูกบาศก์ฟตุ (Trillion Cubic Feet : Tcf)
o วันที่ 19 ธันวาคม 2562 : Centennial Coal Company Limited (“CEY”) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของ Banpu ได้ลงนาม
เพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน Springvale Joint Venture (“JV”) อีกร้อยละ 50 จาก Springvale SK Kores Pty Limited
(“SSKK”) ซึง่ จะทาให้ CEY ถือหุน้ ในเหมืองถ่านหินใต้ดิน Springvale และ โครงการ Angus Place เพิ่มขึน้ จากเดิม
ที่สดั ส่วนร้อยละ 50 เป็ นร้อยละ 100 โดยมีมลู ค่ารายการจานวน 40.9 ล้านเหรียญออสเตรเลียดอลลาร์ หรือ
เทียบเท่า 864 ล้านบาท การทารายการในครัง้ นีไ้ ม่มกี ารชาระเป็ นเงินสด มูลค่ารายการดังกล่าวเป็ นการประเมิน
ภาระผูกพันในส่วนของ SSKK คาดว่าจะเสร็จสิน้ ภายในไตรมาส 1 ปี 2563 การลงทุนครัง้ นีจ้ ะช่วยเพิม่ ความ
คล่องตัวในการดาเนินงานของเหมืองใต้ดินในเขตตะวันตก
ของรัฐนิวเซาท์เวลส์
ซึ่งรวมสินทรัพย์ในเหมือง
Springvale ที่มีปริมาณถ่านหินสารอง 25.7 ล้านตัน เปิ ดดาเนินการผลิตตัง้ แต่ปี 2535 มีกาลังการผลิต 5.5 ล้านตัน
ต่อปี และโครงการ Angus place ที่มีปริมาณถ่านหินสารอง 55.2 ล้านตัน
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o วันที่ 19 ธันวาคม 2562 : บ้านปู เพาเวอร์ฯ (“BPP”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยนัน้ ได้รายงานความคืบหน้าของโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์คโุ รคาวะ (Kurokawa) ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเคในประเทศญี่ปนุ่ ซึง่ ได้เปิ ดดาเนินการ
เชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ตามแผน โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าว ตัง้ อยู่ ณ จังหวัดมิยางิ มีกาลังการผลิตรวม
18.90 เมกะวัตต์ BPP ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 และได้เข้าทาสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า กับ บริษัท Tohoku Electric Power
Co., Inc. เป็ นระยะเวลา 20 ปี ราคารับซือ้ ไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FIT) 36 เยนต่อกิโลวัตต์ช่วั โมง
o วันที่ 25 ธันวาคม 2562 : บริษัท ทริสเรทติง้ จากัด ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรและหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ที่ระดับ “A+” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงความเป็ นผูน้ าของบริษัทในอุตสาหกรรมถ่านหินใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลอดจนความหลากหลายของฐานลูกค้าและความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ของแหล่งสารองถ่านหิน
รายได้ท่แี น่นอนจากธุรกิจไฟฟ้า และการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของบริษทั ในการที่จะเป็ นบริษัทพลังงานแบบครบวงจร
o ในเดือนธันวาคม 2562 : บริษทั Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (“BRS”) ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยที่บา้ นปู เพาเวอร์ฯ
ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้าทาสัญญาการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 19.90 ในบริษัท Global Engineering Co., Ltd. มูลค่า
การลงทุน 1,143 ล้านเยน หรือเทียบเท่าประมาณ 315.7 ล้านบาท เพื่อลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าเสมือน (Virtual Power Plant)
และธุรกิจ Energy trading ในการจัดจาหน่ายไฟฟ้าผ่านโครงข่ายระบบดิจิตลั และอินเตอร์เน็ต
และบริษัท BRS ได้ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศญี่ปนุ่ จานวน 4 แห่งในสัดส่วนร้อยละ 100 ภายใต้โครงสร้าง
การลงทุนแบบทีเค โดยมูลค่าการลงทุน 1,134 ล้านเยน หรือเทียบเท่าประมาณ 300.9 ล้านบาท มีกาลังการผลิตไฟฟ้ารวม
6.32 เมกะวัตต์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
• โรงไฟฟ้า Tenzan ตัง้ อยู่ในจังหวัดซากะ ขนาดกาลังการผลิต 1.96 เมกะวัตต์ มีราคารับซือ้ ไฟฟ้าแบบ Feedin-Tariff (FIT) 40 เยนต่อกิโลวัตต์ช่วั โมง เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนตุลาคม 2560
• โรงไฟฟ้า Muroran I ตัง้ อยูใ่ นจังหวัด ฮอกไกโด ขนาดกาลังการผลิต 1.73 เมกะวัตต์ มีราคารับซือ้ ไฟฟ้าแบบ
Feed-in-Tariff (FIT) 24 เยนต่อกิโลวัตต์ช่วั โมง เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนสิงหาคม 2561
• โรงไฟฟ้า Muroran II ตัง้ อยู่ในจังหวัดฮอกไกโด ขนาดกาลังการผลิต 1.63 เมกะวัตต์ มีราคารับซือ้ ไฟฟ้าแบบ
Feed-in-Tariff (FIT) 24 เยนต่อกิโลวัตต์ช่วั โมง เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนมกราคม 2561
• โรงไฟฟ้า Takeo II ตัง้ อยู่ในจังหวัดซากะ ขนาดกาลังการผลิต 1.0 เมกะวัตต์ มีราคารับซือ้ ไฟฟ้าแบบ Feedin-Tariff (FIT) 21 เยนต่อกิโลวัตต์ช่วั โมง เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนตุลาคม 2561
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ปี 2563
o วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมตั ิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.60 บาท
ซึ่งเป็ นการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2562 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ ได้จา่ ยเงินปั นผล
ระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 หุน้ ละ 0.35 บาท ดังนัน้ คงเหลือจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2562 อีกหุน้ ละ 0.25 บาท จึงเสนอให้บริษทั ฯ จ่ายเงินปันผลจากกาไรสะสมและผลการดาเนินงานงวดวันที่ 1
กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.25 บาท โดยจ่ายจากกาไรที่ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ ง
นามารวมคานวณภาษีเงินได้นิติบคุ คล ซึง่ ผูร้ บั เงินปั นผลจะไม่ได้รบั เครดิตภาษี จ่ายเงินปั นผลเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563
o วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 : บ้านปูฯ ได้จดั ตัง้ บริษทั บ้านปู เน็กซ์ จากัด (“Banpu NEXT") แล้วเสร็จ ที่เกิดจากการควบ
บริษัทระหว่าง บริษัท บ้านปู อินฟิ เนอร์จี จากัด
("BPIN") ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยที่บา้ นปูฯ ถือหุน้ อยู่
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และ บริษทั บ้านปูรีนิว
เอเบิล เอนเนอร์จี จากัด (“BRE") ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยทางอ้อมที่บา้ นปูฯ ถือหุน้ อยูใ่ นสัดส่วนร้อยละ 78.57 ผ่านบริษัท บ้านปู
เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ("BPP") ซึ่งถือหุน้ ใน BRE ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยบ้านปูฯ และ BPP ถือหุน้ ใน Banpu NEXT
ในสัดส่วนเท่ากันที่รอ้ ยละ 50 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ Banpu NEXT ที่มีทนุ จดทะเบียน
7,919,000,000 บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยสิบเก้าล้านบาท)
o วันที่ 10 มีนาคม 2563 : บริษัทฯ ได้ดาเนินการซือ้ หุน้ คืนเสร็จสิน้ โดยทาการซือ้ หุน้ คืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2563 รวมทัง้ สิน้ 87,344,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 1.69 ของหุน้ ที่จาหน่ายได้
แล้วทัง้ หมด รวมเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 1,157.14 ล้านบาท
o วันที่ 8 เมษายน 2563 : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ นายพิรยิ ะ เข็มพล เป็ นกรรมการของบริษัทฯ
โดยให้มวี าระการดารงตาแหน่งเท่ากับนาย Sudiarso Prasetio กรรมการที่ลาออกเนื่องจากเกษียณอายุ ตามหลัก
บรรษัทภิบาลที่ดีของบริษัทฯ ที่ได้กาหนดให้กรรมการบริษัทเกษียณอายุเมื่ออายุครบ 72 ปี บริบรู ณ์
o วันที่ 15 เมษายน 2563 : บริษัท Banpu North America Corporation (“BNAC”) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบ้านปูฯ ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนรายละเอียดในสัญญาซือ้ ขาย เพื่อทาการเข้าซือ้ สัดส่วนผลประโยชน์ในบริเวณแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์
เนตต์ (Barnett) สหรัฐอเมริกา โดยมูลค่าการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงจาก 770 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็ นจานวน 570
ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมูลค่าผลประโยชน์แก่ผขู้ ายในอนาคตโดยรวมไม่เกิน 260 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายใน
ระยะเวลา 4 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2567 โดยมูลค่าผลประโยชน์ส่วนเพิ่มนีจ้ ะขึน้ อยู่กบั ราคา
ของก๊าซธรรมชาติอา้ งอิงราคา Henry Hub เฉลี่ยทัง้ ปี เริ่มต้น 2.75 เหรียญสหรัฐฯต่อล้านบีทยี ู หรือ ราคานา้ มัน
อ้างอิง West Texas Intermediate (WTI) เฉลี่ยทัง้ ปี เริ่มต้น 50 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล พร้อมทัง้ กาหนดการเสร็จ
สิน้ ของการซือ้ ขายได้ปรับเปลี่ยนจากภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 เป็ นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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o วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 : BNAC ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบ้านปูฯ ได้ทาการ
เปลี่ยนสภาพสัดส่วนความเป็ นเจ้าของในฐานะหุน้ ส่วนจากัดความรับผิดใน BKV
Oil & Gas Capital Partners, L.P. เป็ นผูถ้ ือหุน้ สามัญในบริษัท BKV Corporation
(“BKV”) โดย BKV จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและมีทนุ จดทะเบียนจานวน 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ ทัง้ นีภ้ ายหลังจากการ
ปรับโครงสร้าง บ้านปูฯ จะถือหุน้ ใน BKV ผ่าน BNAC ในสัดส่วนร้อยละ 95.2 และจะมีอานาจควบคุมในบริษัทย่อยทางอ้อม
อันได้แก่ BKV Chaffee Corners, LLC., BKV Chelsea, LLC., BKV Operating, LLC. และ BKV Barnett, LLC. ในสัดส่วน
เดียวกัน การปรับโครงสร้างครัง้ นีย้ งั ทาให้บา้ นปูฯ ได้เข้าถือหุน้ ทางอ้อมของ Kalnin Ventures, LLC ผ่าน BKV ในสัดส่วน
เดียวกัน ซึง่ เป็ นบริษัทที่จดั ตัง้ ขึน้ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการการลงทุน เข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มกิจการ
o วันที่ 19 มิถุนายน 2563 : ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 มีมติอนุมตั กิ ารเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุน้ กู้
ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนวงเงินเดิมที่ไม่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีก
o วันที่ 26 มิถนุ ายน 2563 : Banpu NEXT บริษทั ย่อยของบ้านปู ได้จดั ตัง้ บริษัทย่อยขึน้ ใหม่ ชื่อ บริษทั บ้านปูเน็กซ์ กรีน
ลีสซิ่ง จากัด เพื่อให้บริการด้านพลังงาน ให้เช่า เช่าซือ้ และ ให้บริการที่เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจยานพาหนะไฟฟ้า
o วันที่ 3 สิงหาคม 2563 : บริษัท BRE Singapore Pte. Ltd (“BRES”)
ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของ Banpu NEXT (Banpu และ BPP ถือหุน้ ใน
Banpu NEXT ในสัดส่วนที่เท่ากันร้อยละ 50) ได้ลงนามในสัญญา
ซือ้ ขายโรงไฟฟ้าพลังงานลม El Wind Mui Dinh ขนาด 37.6 เมกะวัตต์
ณ จังหวัด Ninh Thuan ประเทศเวียดนาม มูลค่าการลงทุน 66 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 2,065 ล้านบาท โดยการลงทุนนี ้
มาจากกระแสเงินสดของ Banpu และ BPP ในสัดส่วนที่เท่ากัน โรงไฟฟ้าพลังงานลม El Wind Mui Dinh เริ่มดาเนินการเชิง
พาณิชย์ (COD) ตัง้ แต่วนั ที่ 23 เมษายน 2562 และมีราคารับซือ้ ไฟฟ้า (FIT) ที่ 8.5 เซนต์สหรัฐฯ ต่อกิโลวัตต์ช่วั โมง จ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบสายส่งของประเทศเวียดนามให้แก่การไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ตามสัญญาการซือ้ ขายไฟฟ้า (PPA) ระยะเวลา 20 ปี
o วันที่ 28 สิงหาคม 2563 : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ใิ ห้ลดทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วโดยการตัดหุน้ ที่ซือ้ คืน
จานวน 87,344,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 1.69 ของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดนัน้ และมีมติให้มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลจากกาไรสะสมและผลการดาเนินงานงวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 ในอัตราหุน้ ละ 0.15 บาท โดย
จ่ายจากกาไรที่ได้ยกเว้นไม่ตอ้ งนามารวมคานวณภาษีเงินได้นติ ิบคุ คล ซึ่งผูร้ บั เงินปั นผลจะไม่ได้รบั เครดิตภาษี และ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563
o วันที่ 23 กันยายน 2563 : บริษัทฯ ทาการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุน้ ทุนที่ซือ้ คืนจานวน 87,344,000 หุน้ และได้
ดาเนินการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ จากทุนจดทะเบียนและทุนที่ชาระแล้วเดิมจานวน 5,161,925,515
หุน้ เป็ นจานวน 5,074,581,515 หุน้ โดยมีมลู ค่าหุน้ ละ 1 บาท
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o วันที่ 1 ตุลาคม 2563 : บริษัท BKV Corporation (“BKV”) บริษัทย่อยของบ้านปูฯ ได้ทาการเข้าซือ้ สัดส่วนผลประโยชน์
ในบริเวณแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ (Barnett) สหรัฐอเมริกาเสร็จสิน้ แล้ว โดยมูลค่าการลงทุนจานวน 570 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ นัน้ บ้านปูฯ มีสิทธิ์นากระแสเงินสดจากการดาเนินงานของแหล่งบาร์เนตต์ (Barnett) รวมถึงการ
ปรับปรุงแก้ไขรายรับและค่าใช้จา่ ยอื่นๆ นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2562 จานวน 80.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มาหักจาก
มูลค่าการลงทุนได้ ซึ่งบ้านปูได้ชาระเงินมัดจาไปแล้วจานวน 170 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ดังนัน้ คงเหลือเงินสดที่จา่ ยใน
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จานวน 319.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 10,105 ล้านบาท
o วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 : บริษัท Banpu Renewable Singapore
Pte. Ltd. ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยนัน้ รายงานความคืบหน้าของโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ยามากาตะ (Yamagata) ภายใต้โครงสร้างการ
ลงทุนแบบทีเคร้อยละ 100 ในประเทศญี่ปนุ่ ซึ่งได้เปิ ดดาเนินการเชิง
พาณิชย์ (COD) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ตามแผน โดยโรงไฟฟ้า
นีต้ งั้ อยู่ ณ จังหวัดยามากาตะ มีกาลังการผลิตรวม 20 เมกะวัตต์ และได้เข้าทาสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับบริษัท Tohoku
Electric Power Co., Inc. ระยะเวลา 20 ปี ราคารับซือ้ ไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FIT) 36 เยนต่อกิโลวัตต์ช่วั โมง ซึ่งผลิตและ
จ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ชมุ ชนราว 5,000 ครัวเรือน และได้รบั การเปลี่ยนชื่อเป็ นโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
“Kawanishi Dahlia Solar power plant”
YAMAGATA SOLAR FARM

o วันที่ 16 ธันวาคม 2563 : บริษัท Aizu Energy Pte. Ltd. รายงานความ
คืบหน้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยาบูกิ (Yabuki) ภายใต้
โครงสร้างการลงทุนแบบทีเคร้อยละ 75 ในประเทศญี่ปนุ่ ซึ่งได้เปิ ด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ตามแผน โดยโรงไฟฟ้านีต้ งั้ อยู่ ณ
จังหวัดฟูกชู มิ ะ มีกาลังการผลิตรวม 7 เมกะวัตต์ และได้เข้าทาสัญญาซือ้
ขายไฟฟ้ากับบริษัท Tohoku Electric Power Co., Inc. ระยะเวลา 20 ปี ราคารับซือ้ ไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FIT) 36 เยนต่อ
กิโลวัตต์ช่วั โมง ซึ่งผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ชมุ ชนราว 1,700 ครัวเรือน และได้รบั การตัง้ ชื่อเป็ นโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ “Sawadee Yabuki Hatsudensho”
YABUKI SOLAR FARM

o วันที่ 17 ธันวาคม 2563 : บริษัท BKV Corporation (“BKV”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบ้านปูฯ ได้รบั เงินลงทุนในหุน้
บุรมิ สิทธิ์จากบริษัท Oaktree Capital Management LP (‘Oaktree’) เป็ นจานวนเงิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ
แสดงเจตจานงค์ในความพร้อมที่จะสนับสนุนการลงทุนเพิม่ เติมในอนาคต หาก BKV มีโอกาสการลงทุนในธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา ความร่วมมือทางกลยุทธ์นนี ้ บั เป็ นอีกก้าวธุรกิจที่สาคัญที่บริษัท Oaktree
สามารถเพิ่มศักยภาพให้แก่ BKV เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็ นผูน้ าการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติซ่งึ ครอบคลุมทัง้ การขุดเจาะสารวจและการดาเนินการผลิต (Exploration & Production or E&P) เพื่อให้
สอดคล้องกับเป้าหมายของบ้านปูฯ ในการขยายธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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o วันที่ 25 ธันวาคม 2563 : บริษัท ทริสเรทติง้ จากัด ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรและหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ที่ระดับ “A+” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงความเป็ นผูน้ าของบริษัทในอุตสาหกรรมถ่านหินใน
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ตลอดจนความหลากหลายของฐานลูกค้าและความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ของแหล่งสารองถ่านหิน
รายได้ท่แี น่นอนจากธุรกิจไฟฟ้า และการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของบริษทั ฯ ในการที่จะเป็ นบริษทั พลังงานแบบครบวงจร
o วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมตั ิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.30 บาท
ซึ่งเป็ นการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2563 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ได้จา่ ยเงินปั นผล
ระหว่างกาลไปแล้ว หุน้ ละ 0.15 บาท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ดังนัน้ คงเหลือจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2563 อีกหุน้ ละ 0.15 บาท จึงเสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสมและผลการดาเนินงานงวดวันที่ 1
กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.x บาท โดยจ่ายจากกาไรที่ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนามา
รวมคานวณภาษีเงินได้นิติบคุ คล ซึง่ ผูร้ บั เงินปั นผลจะไม่ได้รบั เครดิตภาษี กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 30 เมษายน 2564
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั
ปั จจุบนั บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดาเนินธุรกิจหลักที่สาคัญ คือ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน
(Energy Resources) ประกอบด้วยธุรกิจถ่านหิน (Coal Business) ธุรกิจก๊าซ (Gas Business) กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน
(Energy Generation) ประกอบด้วย ธุรกิจไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงพืน้ ฐาน (Conventional Power Plant) ธุรกิจไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน (Renewable Based Power Plant) และกลุม่ ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) โดยมี
รายละเอียดดังนี ้

กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน

กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน

ธุรกิจกลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (Energy Resources) ประกอบด้วยบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี ้
บริษัท

ชื่อย่อ

ลักษณะธุรกิจ

1)

บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)

BANPU

พลังงาน

2)

บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จากัด

BMC

ผลิตและจาหน่ายถ่านหิน

3)

บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด

BPI

ศึกษาการลงทุน

4)

บริษัท เหมืองเชียงม่วน จากัด

CMMC

5)

บริษัท บ้านปู โคล เซลส์ จากัด

BCS

ค้าถ่านหิน

6)

Banpu Coal Investment
Company Limited

BPCP

ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน

7)

Banpu Singapore Pte. Ltd.

BPS

ค้าถ่านหิน

ผลิตและจาหน่ายถ่านหิน

สัดส่วนการถือหุ้น
100.00%
(ถือหุน้ โดย บริษัท บ้านปู จากัด
(มหาชน))
100.00%
(ถือหุน้ โดย บจก.บ้านปู มินเนอรัล)
100.00%
(ถือหุน้ โดย บจก.บ้านปู มินเนอรัล)
100.00%
(ถือหุน้ โดย บจก.บ้านปู มินเนอรัล)
100.00%
(ถือหุน้ โดย บจก.บ้านปู มิน
เนอรัล)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Asian American
Coal, Inc.)
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บริษัท

ชื่อย่อ

Banpu Minerals (Singapore)
Pte. Ltd.

BMS

ลงทุนในธุรกิจถ่านหินใน
ต่างประเทศ

Hebi Zhong Tai Mining Co.,
Ltd.
10) PT.Indo Tambangraya Megah
Tbk

HEBI

ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน

ITM

11) PT.Kitadin

KTD

12) PT.Indominco Mandiri

IMM

Construction, trading,
transportation, industry,
repair and services
related to coal mining
and electricity business
ผลิตถ่านหิน, จาหน่าย และ
ให้บริการ ทาเหมืองถ่านหิน
ในประเทศอินโดนีเซีย
ผลิตถ่านหินในประเทศ
อินโดนีเซีย

13) PT.Jorong Barutama Greston

JBG

ผลิตถ่านหินในประเทศ
อินโดนีเซีย

14) PT.Trubaindo Coal Mining

TCM

ผลิตถ่านหินในประเทศ
อินโดนีเซีย

15) PT.Bharinto Ekatama

BEK

ผลิตถ่านหินในประเทศ
อินโดนีเซีย

16) PT. ITM Indonesia

ITMI

Trading, land
transportation,
industry, agriculture,
construction, repair and
services
Mining Support services

8)

9)

ลักษณะธุรกิจ

17) PT Tambang Raya Usaha
Tama

TRUST

18) PT. ITM Batubara Utama

IBU

Coal mining business

19) PT. ITM Energi Utma

IEU

Energy business

20) PT. Tepian Indah Sukses

TIS

Coal mining in Indonesia

21) PT. Gas Emas

GEM

Major trading of solid,
liquid and gas fuel and
other related products

สัดส่วนการถือหุ้น
50.00%
(ถือหุน้ โดย บจก.บ้านปู มินเนอรัล)
50.00%
(ถือหุน้ โดย Banpu Coal
Investment Co.,Ltd.)
40.00%
(ถือหุน้ โดย บจก.บ้านปู มินเนอรัล)
67.13%
(ถือหุน้ โดย Banpu Minerals
(Singapore) Pte. Ltd.)

100%
(ถือโดย PT. Indo Tambangraya
Megah Tbk)
100%
(ถือโดย PT. Indo Tambangraya
Megah Tbk)
100%
(ถือโดย PT. Indo Tambangraya
Megah Tbk)
100%
(ถือโดย PT. Indo Tambangraya
Megah Tbk)
100%
(ถือโดย PT. Indo Tambangraya
Megah Tbk)
100%
(ถือโดย PT. Indo Tambangraya
Megah Tbk)

100%
(ถือโดย PT. Indo Tambangraya
Megah Tbk)
100%
(ถือโดย PT. Indo Tambangraya
Megah Tbk)
99.99%
(ถือหุน้ โดย PT. Indo
Tambangraya Megah Tbk)
100%
(ถือโดย PT. Indo Tambangraya
Megah Tbk)
91.99%
(ถือหุน้ โดย PT Indo Tambangraya
Megah Tbk)
6.01%
(ถือหุน้ โดย PT ITM Indonesia)
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บริษัท

ชื่อย่อ

ลักษณะธุรกิจ

22) PT. Nusa Persada Resources

NPR

Coal Mining in Indonesia

23) PT. Energi Batubara Perkasa

EBP

Coal Trading

24) PT. Nusantara Timur Unggul

NTU

Fuel Distributor

25) PT. Sentral Mutiara Energy

SME

Major trading of solid,
liquid and gas fuel and
other related products

26) PT. Graha Panca karsa

GPK

Coal mining and major
trading of metal goods
for construction material

27) Banpu (Beijing) Energy
Trading Ltd.

BBET

Coal trading

28) BMS Coal Sales Pte. Ltd.

BMSCS

Coal trading including
coal agent and coal
blending

29) Hunnu Coal Pty Limited

HUNNU

Coal mining and trading

30) Banpu (Shanghai) Trading
Co., Ltd.

BST

31) BP Overseas Development
Company Limited

BPOD

32) Asian American Coal, Inc.

AACI

33) Shanxi Gaohe Energy Co.,
Ltd.

GAOHE

34) Banpu Australia Co. Pty. Ltd.

BPA

35) Banpu Australia Resources
Pty. Ltd.

BPR

36) Centennial Coal Company
Limited

CEY

37) Centennial Inglenook Pty
Limited

-

สัดส่วนการถือหุ้น
100%
(ถือโดย PT. Indo Tambangraya
Megah Tbk)
100%
(ถือโดย PT. Indo Tambangraya
Megah Tbk)
33.34%
(ถือโดย PT. ITM Indonesia)
100%
(ถือโดย PT. Indo Tambangraya
Megah Tbk)
75.19%
(ถือหุน้ โดย PT Sentral Mutiara
Energy)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Banpu Minerals
(Singapore) Pte. Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Banpu Minerals
(Singapore) Pte. Ltd.)

100.00%
(ถือหุน้ โดย Banpu Minerals
(Singapore) Pte. Ltd.)
100.00%
Coal trading
(ถือหุน้ โดย Banpu Minerals
(Singapore) Pte. Ltd.)
100.00%
ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน
(ถือหุน้ โดย บริษัท บ้านปู จากัด
(มหาชน))
100.00%
ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน
(ถือหุน้ โดย BP Overseas
Development Company Limited)
45.00%
ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน
(ถือหุน้ โดย Asian American Coal
Inc.)
100.00%
Investment in coal mining
(ถื
อ
หุ
น
้
โดย
Banpu
Singapore Pte.
in Australia
Ltd.)
100.00%
Investment in coal mining
(ถือหุน้ โดย Banpu Australia Pty.
Ltd.)
100.00%
Coal Mining and
(ถือหุน้ โดย Banpu Australia Pty.
Marketing
Ltd.)
100.00%
Coal Mining
(ถือหุน้ โดย Centennial Coal Co.,
Ltd.)
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บริษัท
38) Centennial Coal Services &
Marketing Pty Limited

ชื่อย่อ
-

Coal Marketing

39) Centennial Northern Coal
Services Pty Limited

-

Employer Company for
Newstan Washery

40) Centennial Airly Pty Limited
41) Berrima Coal Pty Limited

Airly
-

42) Centennial Angus Place Pty
Limited

Angus place

43) Centennial Coal Infrastructure
Pty Limited

-

44) Centennial Fassifern Pty
Limited

-

45) Centennial Northern Mining
Services Pty Limited

-

46) Centennial Mandalong Pty
Limited

Mandalong

47) Centennial Mannering Pty
Limited

Mannering

48) Centennial Munmorah Pty
Limited

-

49) Centennial Myuna Pty Limited

Myuna

50) Centennial Newstan Pty
Limited

Newstan

51) Centennial Springvale
Holding Pty Limited

Springvale

52) Charbon Coal Pty Limited

Charbon

53) Ivanhoe Coal Pty Limited

-

54) Coalex Pty Limited

-

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่วนการถือหุ้น
100.00%
(ถือหุน้ โดย Centennial Coal Co.,
Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Centennial Coal Co.,
Ltd.)

100.00%
(ถือหุน้ โดย Centennial Coal Co.,
Ltd.)
100.00%
Dormant
(ถือหุน้ โดย Centennial Coal Co.,
Ltd.)
100.00%
Coal Mining
(ถือหุน้ โดย Centennial Coal Co.,
Ltd.)
100.00%
Coal exporting logistics
(ถื
อ
หุ
น
้
โดย
Centennial
Coal Co.,
and infrastructure
Ltd.)
100.00%
Coal Mining
(ถือหุน้ โดย Centennial Coal Co.,
Ltd.)
100.00%
Employer Company for
(ถื
อ
หุ
น
้
โดย
Centennial
Coal Co.,
Newstan
Ltd.)
100.00%
Coal Mining
(ถือหุน้ โดย Centennial Coal Co.,
Ltd.)
100.00%
Coal Mining
(ถือหุน้ โดย Centennial Coal Co.,
Ltd.)
Coal Mining
100.00%
(now Dormant)
(ถือหุน้ โดย Centennial Coal Co.,
Ltd.)
100.00%
Coal Mining
(ถือหุน้ โดย Centennial Coal Co.,
Ltd.)
100.00%
Coal Mining
(ถือหุน้ โดย Centennial Coal
Co.,Ltd.)
100.00%
Coal Mining
(ถือหุน้ โดย Centennial Coal Co.,
Ltd.)
100.00%
Coal Mining
(ถือหุน้ โดย Centennial Coal Co.,
Ltd.)
100.00%
Coal Mining
(ถือหุน้ โดย Centennial Coal Co.,
Ltd.)
100.00%
Coal Mining - Clarence JV
(ถือหุน้ โดย Centennial Coal Co.,
Ltd.)
Coal Mining
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บริษัท
55) Centennial Clarence Pty
Limited

ชื่อย่อ
Clarence

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่วนการถือหุ้น
100.00%
Coal Mining - Clarence JV
(ถือหุน้ โดย Centennial Coal Co.,
Ltd.)
100.00%
Dormant
(ถือหุน้ โดย Centennial Coal Co.,
Ltd.)
100.00%
Employee Trust
(ถื
อ
หุ
น
้
โดย
Centennial
Coal Co.,
Company Ex Powercoal
Ltd.)

56) Hartley Valley Coal Company
Pty Limited

-

57) Powercoal Employee
Entitlements Company Pty
Limited
58) Centennial Drilling Services Pty
Limited

-

59) Powercoal Pty Limited

-

60) Elcom Collieries Pty Limited

-

61) Huntley Colliery Pty Limited

-

62) Mandalong Pastoral
Management Pty Limited

-

63) Collieries Superannuation Pty
Limited

-

64) Powercoal Superannuation
Pty Limited

-

65) Centennial Springvale Pty
Limited

-

66) Springvale Coal Pty Limited

-

67) Boulder Mining Pty Limited

-

68) Springvale Coal Sales Pty
Limited

-

69) Clarence Coal Investments
Pty Limited

-

70) Clarence Colliery Pty Limited

-

Coal Mining - Clarence JV

71) Clarence Coal Pty Limited

-

Coal Mining - Clarence JV

-

100.00%
(ถือหุน้ โดย Centennial Coal Co.,
Ltd.)
100.00%
Dormant Holding
(ถือหุน้ โดย Centennial Fassifern
company
Pty Limited)
100.00%
Dormant
(ถือหุน้ โดย Powercoal Pty
Limited)
100.00%
Dormant
(ถือหุน้ โดย Powercoal Pty
Limited)
100.00%
Dormant
(ถือหุน้ โดย Powercoal Pty
Limited)
100.00%
Superannuation Company
(ถือหุน้ โดย Powercoal Pty
(Dormant)
Limited)
100.00%
Superannuation Company
(ถือหุน้ โดย Powercoal Pty
(Dormant)
Limited)
100.00%
Coal Mining
(ถือหุน้ โดย Centennial
Springvale Holding Pty Limited)
100.00%
Coal Mining
(ถือหุน้ โดย Centennial
Springvale Holding Pty Limited)
100.00%
Coal Mining
(ถือหุน้ โดย Centennial
Springvale Holdings Pty
Limited)
100.00%
Coal Marketing
(ถือหุน้ โดย Centennial
Springvale Holdings Pty
Limited)
100.00%
Coal Mining - Clarence JV
(ถือหุน้ โดย Coalex Pty Limited)
Drilling Services

100.00%
(ถือหุน้ โดย Coalex Pty Limited)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Coalex Pty Limited)
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72) AFE Investments Pty Limited
73) Centennial Wallarah Pty
Limited

ชื่อย่อ
AFE
-

ลักษณะธุรกิจ
Mining Investment
Coal Mining

74) Port Kembla Coal Terminal
Limited

PKCT

Ship loading Coal Port

75) Hunnu Investment Pte. Ltd.

HUNI

Foreign Trade

76) Hunnu Resources LLC

HUNR

Foreign Trade

77) Munkh Sumber Uul LLC

-

Foreign Trade

78) Golden Gobi Mining LLC

GGM

Foreign Trade, Minerals
exploration

79) Bilegt Khairkhan Uul LLC

-

80) Hunnu Power LLC

-

Foreign Trade, Minerals
exploration, Minerals
mining
Foreign Trade

81) Munkhnoyon Suvraga LLC

-

82) Hunnu Altai LLC

-

83) Hunnu Altai Minerals LLC

-

84) Hunnu Gobi Altai LLC

-

Foreign Trade, Minerals
mining, Tourism and
Construction
Foreign Trade, Minerals
exploration, Minerals
mining
Foreign Trade, Minerals
exploration
Foreign Trade, Minerals
exploration, Minerals
mining
ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

85) บริษัท บีโอจี จากัด

BOG

86) Banpu North America
Corporation

BNAC

Investment in oil and gas
business

87) BKV Corporation

BKV

Investment in oil and gas
business

-

Investment in oil and gas
business

88) Kalnin Venture LLP

สัดส่วนการถือหุ้น
100.00%
(ถือหุน้ โดย Banpu Australia Co.
Pty Limited)
100.00%
(ถือโดย Centennial Coal Co.,
Ltd.)
16.66%
(ถือหุน้ โดย Centennial Coal Co.,
Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Hunnu Coal Pty.
Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Hunnu Coal Pty.
Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Hunnu Resources
LLC)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Hunnu Resources
LLC)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Hunnu Resources
LLC)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Hunnu Resources
LLC)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Hunnu Resources
LLC)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Hunnu Investment
Pte. Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Hunnu Altai LLC)
80.00%
(ถือหุน้ โดย Hunnu Altai LLC)
100.00%
(ถือหุน้ โดย บริษัท บ้านปู จากัด
(มหาชน))
100.00%
(ถือหุน้ โดย บริษัท บีโอจี จากัด)
96.30%
(ถือโดย Banpu North America
Corporation)
100.00%
(ถือโดย BKV Corporation)
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บริษัท
89) BKV LLP

ชื่อย่อ
-

90) BKV Chaffee Corners, LLC

-

91) BKV Chelsea, LLC

-

92) BKV Operating, LLC

-

93) BKV Barnett, LLC

-

94) Banpu Vietnam LLC

ลักษณะธุรกิจ
Investment in oil and gas
business
Investment in oil and gas
business
Investment in oil and gas
business
Investment in oil and gas
business
Investment in oil and gas
business
ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

BPVT

สัดส่วนการถือหุ้น
100.00%
(ถือโดย BKV Corporation)
100.00%
(ถือโดย BKV LLP)
100.00%
(ถือโดย BKV LLP)
100.00%
(ถือโดย BKV LLP)
100.00%
(ถือโดย BKV LLP)
100.00%
(ถือโดย Banpu Public Company
Limited)

กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน (Energy Geneartion) ประกอบด้วยบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี ้
บริษัท
95) บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด

ลักษณะธุรกิจ
BPP

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

96) บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จากัด

BPCP

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

97) บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน)
จากัด

BPPJP

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ทดแทน

98) Banpu Power International Limted

BPPI

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

99) Banpu Power Investment Co.,
Ltd.

BPIC

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ไฟฟ้า

100) Shijiazhuang Chengfeng Cogen
Co., Ltd

ZD

ผลิตและจาหน่าย
พลังงานไฟฟ้าและไอนา้

101) Banpu Investment (China) Ltd.

BIC

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ไฟฟ้า

102) Pan-Western Energy corporation
LLC

PWE

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

103) Shanxi Lu Guang Power Co., Ltd.

SLG

ผลิตและจาหน่าย
พลังงานไฟฟ้า

(มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น
78.66%
(ถือหุน้ โดย บริษัท บ้านปู จากัด
(มหาชน))
100.00%
(ถือหุน้ โดย บริษัท บ้านปู
เพาเวอร์ จากัด (มหาชน))
100.00%
(ถือหุน้ โดย บริษัท บ้านปู
เพาเวอร์ จากัด (มหาชน))
100.00%
(ถือหุน้ โดย บริษัท บ้านปู
เพาเวอร์ จากัด (มหาชน))
100.00%
(ถือหุน้ โดย Banpu Power
International Limited )
100.00%
(ถือหุน้ โดย Banpu Power
Investment Co., Ltd. )
100.00%
(ถือหุน้ โดย Banpu Power
Investment Co., Ltd. )
100.00%
(ถือหุน้ โดย Banpu Power
Investment Co., Ltd. )
30.00%
(ถือหุน้ โดย Banpu Power
Investment Co., Ltd. )
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ลักษณะธุรกิจ

104) Zouping Peak Pte. Ltd.

ZP

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ไฟฟ้า

105) Zouping Peak CHP Co., Ltd.

ZPP

ผลิตและจาหน่าย
พลังงานไฟฟ้าและไอ
นา้

106) Banpu Power Trading
(Shandong) Co., Ltd.

-

Power trading

107) Banpu Power Trading (Hebie)
Co., Ltd.

-

Power trading

108) Tangshan Banpu Heat and
Power Co., Ltd.

109) PT. ITM Banpu Power

LN

ผลิตและจาหน่าย
พลังงานไฟฟ้าและไอ
นา้

ITMBPP

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ไฟฟ้า

110) บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด

BLCP

ผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้า

111) Hongsa Power Company Limited

HPC

ผลิตและจาหน่าย
พลังงานไฟฟ้า

112) Phu Fai Mining Company Limited

PFMC

Mining Concession

113) BPP Renewable Investment
(China) Co., Ltd.

BPPRIC

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ทดแทน

114) Anqiu Huineng Renewable
Energy Co., Ltd.

Huineng

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์

115) Weifang Tian’en Jinshan
Comprehensive Energy Co., Ltd.

Jinshan

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์

116) Dongping County Haoyuan Solar
Power Generation Co., Ltd

Haoyuan

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์

สัดส่วนการถือหุ้น
100.00%
(ถือหุน้ โดย Banpu Power
Investment Co., Ltd. )
70.00%
(ถือหุน้ โดย Zouping Peak Pte.
Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Banpu Investment
(China) Co., Ltd. )
100.00%
(ถือหุน้ โดย Banpu Investment
(China) Co., Ltd. )
87.92%
(ถือหุน้ โดย Pan-Western
Energy corporation LLC)
12.08%
(ถือหุน้ โดย Banpu Investment
(China) Co., Ltd.)
70.00%
(ถือหุน้ โดย PT.Indo
Tambangraya Megah Tbk)
30.00%
(ถือหุน้ โดย บมจ.บ้านปู เพาเวอร์)
50.00%
(ถือหุน้ โดย บริษัท บ้านปู โคล
เพาเวอร์ จากัด)
40.00%
(ถือหุน้ โดย บริษัท บ้านปู
เพาเวอร์ จากัด (มหาชน))
37.50%
(ถือหุน้ โดย บริษัท บ้านปู
เพาเวอร์ จากัด (มหาชน))
100.00%
ถือหุน้ โดย บริษัท บ้านปู เน็กซ์
จากัด)
100.00%
(ถือหุน้ โดย BPP Renewable
Investment (China) Co., Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย BPP Renewable
Investment (China) Co., Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย BPP Renewable
Investment (China) Co., Ltd.)
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บริษัท

ลักษณะธุรกิจ

117) Anqiu County Hui’en PV
Technology Co., Ltd.

Hui’en

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์

118) Jiaxing Deyuan Energy-Saving
Technology Co., Ltd.

Jiaxing

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์

119) Feicheng Xingyu Solar Power PV
Technology Co., Ltd.

Xingyu

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์

120) Jiangsu jixin Electric Power Co.,
Ltd.

Jixin

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์

121) Banpu Power Trading G.K.

BPPTGK

Energy Trading

สัดส่วนการถือหุ้น
100.00%
(ถือหุน้ โดย BPP Renewable
Investment (China) Co., Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย BPP Renewable
Investment (China) Co., Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย BPP Renewable
Investment (China) Co., Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย BPP Renewable
Investment (China) Co., Ltd.)
100.00%
(ถือโดย Banpu Renewable
Singapore Pte. Ltd.)
100.00%
ถือหุน้ โดย บริษัท บ้านปู เน็กซ์
จากัด)

122) BRE Singapore Pte. Ltd.

BRES

Investment in
renewable energy
business

123) BPP Vinh Chau Wind Power
Limited Liability Company

BPPVC

Wind Power
Production, Power
transmission and
distribution

100.00%
(ถือโดย BRE Singapore Pte.
Ltd.)

124) Banpu Japan K.K.

BPJP

Investment in and
support for energy
businesses including
renewable energy

100.00%
(ถือหุน้ โดย บริษัท บ้านปู เน็กซ์
จากัด)

125) บริษัท เพาเวอร์ เวียดนาม จากัด

PV

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

126) Banpu Energy Australia Pty. Ltd.

BEN

Renewable Energy

-

Renewable Energy

BREN

Renewable Energy

100.00%
(ถือโดยบริษัท บ้านปู โคล
เพาเวอร์ จากัด)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Banpu Australia
Pty. Ltd.)
100.00%
(ถือโดย Centennial Energy
Australia Pty Limited.)
100.00%
(ถือโดย บริษัท บ้านปู เน็กซ์
จากัด)

127) Airly Solar Pty Limited
128) Banpu Renewable Australia Pty.
Limited
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กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) ประกอบด้วยบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี ้
บริษัท

ลักษณะธุรกิจ

129) บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จากัด

BNEXT

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ทดแทน

130) บริษัท บ้านปู เน็กซ์ กรีน ลีสซิ่ง จากัด

BNGL

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
สะอาด พลังงาน
ทางเลือก

131) บริษัท บ้านปู เอนเนอร์จี เซอรวิสเซส
(ไทยแลนด์) จากัด

BEST

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ทดแทน

132) Aura Land Development Pte. Ltd.

ALD

133) Aizu Land Solar G.K.

ALSGK

134) Hokkaido Solar Estate

HSEGK

135) Aizu Energy Pte. Ltd.

AZE

136) Banpu Renewable Singapore
Pte. Ltd.

BRS

137) Banpu Power Trading G.K.

BPPTGK

138) Digital Energy Solutions
Corporation

DESC

สัดส่วนการถือหุ้น
50.00%
(ถือหุน้ โดย บริษัท บ้านปู จากัด
(มหาชน))
50.00%
(ถือหุน้ โดย บริษัท บ้านปู
เพาเวอร์ จากัด (มหาชน))
100.00%
(ถือโดยบจก. บ้านปู เน็กซ์)

100.00%
(ถือหุน้ โดย บจก.บ้านปู เอ็นจิ
เนียริ่ง
เซอร์วิสเซส)
75.00%
Investment in property
(ถื
อ
หุ
น
้
โดย
บจก. บ้านปู
for solar energy
เอนเนอร์จี
business
เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์))
100.00%
Land owner of Solar
(ถื
อ
หุ
น
้
โดย Aura Land
project
Development Pte. Ltd.)
60.00%
Land owner of Solar
(ถือหุน้ โดย บจก. บ้านปู
project
เอนเนอร์จี
เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์))
75.00%
ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
(ถื
อ
หุ
น
้
โดย
บริษัท บ้านปู เน็กซ์
ทดแทน
จากัด)
100.00%
ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
(ถือหุน้ โดย บริษัท บ้านปู เน็กซ์
ทดแทน
จากัด)
100.00%
Energy Trading
(ถือโดย Banpu Renewable
Singapore Pte. Ltd.)
49.00%
Electricity sales and
(ถือโดย Banpu Renewable
management
Singapore Pte. Ltd.)

139) Global Engineering Co., Ltd.

GE

Electricity sales and
resource aggregator
of virtual power plant

19.90%
(ถือโดย Banpu Renewable
Singapore Pte. Ltd.)

140) BPIN Investment Company
Limited

BPINI

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ทดแทน

100.00%
(ถือหุน้ โดย บริษัท บ้านปู เน็กซ์
จากัด)
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บริษัท

ลักษณะธุรกิจ

141) บริษัท เออร์เบิน โมบิลิตี ้ เทค จากัด

UMT

ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า

สัดส่วนการถือหุ้น
30.66%
(ถือหุน้ โดย บริษัท บ้านปู เน็กซ์
จากัด)

142) Sunseap Group Pte. Ltd.

SSG

Investment in
renewable energy
business

38.46%
(ถือโดย BPIN Investment Co.,
Ltd.)

143) Durapower Holdings Pte. Ltd.

DPH

Manufacturing of
Lithium-Ion Battery
(LiB) for EV and
Energy Storage
System (ESS)

47.68%
(ถือโดย BPIN Investment Co.,
Ltd.)

144) FOMM Corporation

FOMM

ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า

21.45%
(ถือหุน้ โดย บริษัท บ้านปู เน็กซ์
จากัด)

145) บริษัท บ้านปู อินโนเวชั่น แอนด์ เวน
เจอร์ส จากัด

BIVTH

การวิจยั และพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง

100.00%
(ถือหุน้ โดย บริษัท บ้านปู จากัด
(มหาชน))

146) Banpu Innovation & Ventures
(Singapore) Pte. Ltd.

BIVSG

Investment in
research and
development
business

100.00%
(ถือหุน้ โดย บริษัท บ้านปู อิน
โนเวชั่น แอนด์ เวนเจอร์ส จากัด)

147) Banpu Innovation & Ventures
LLC

BIVUS

Research and
development in
disruptive technology

100.00%
(ถือหุน้ โดย Banpu Innovation
& Ventures (Singapore) Pte.
Ltd.)

148) G.E.P.P. SA-ARD Co., Ltd.

GEPP

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
สะอาด

25.00%
(ถือโดยบริษัท บ้านปู เน็กซ์
จากัด)
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o นโยบายการแบ่งการดาเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจด้านพลังงานครบวงจรตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ครอบคลุมตัง้ แต่ธุรกิจจัดหาพลังงานต้นนา้ ธุรกิจ
ให้บริการขนส่งพลังงานกลางนา้ และธุรกิจผลิตและบริการพลังงานปลายนา้ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็ นผูน้ าด้านพลังงาน
แห่งเอเชียที่ม่งุ มั่นพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน ตามวิสยั ทัศน์ขององค์กร เพื่อส่งมอบพลังงานที่ม่นั คงและ
เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมให้แก่ทกุ คนในภูมิภาค
กลุ่มธุรกิจ
แหล่งพลังงาน
(Energy
Resources)

• ธุรกิจเหมือง (Mining Business) ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ที่ดาเนินการมาเกือบสี่ทศวรรษ
มีฐานการผลิตอยู่ท่ีอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย จีน และแหล่งถ่านหินที่มองโกเลีย ถ่านหินที่
ผลิ ต ได้จ ะถู ก จ าหน่ า ยไปยัง ลูก ค้า ภาคอุต สาหกรรมและโรงไฟฟ้ า ที่ ใ ช้ถ่ า นหิ น เป็ น
เชือ้ เพลิงในภูมิภาคเอเชียและยุโรป
• ธุ ร กิ จ ก๊ า ซธรรมชาติ (Gas Business) ธุ ร กิ จ สารวจและผลิ ตก๊ าซธรรมชาติจากชั้น
หินดินดาน โดยมีฐานการผลิตอยู่ในแหล่งมาร์เซลลัส สหรัฐอเมริกา ก๊าซธรรมชาติท่ผี ลิต
ได้จ ะถู ก รวบรวมผ่ า นเครื อ ข่ า ยขนส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ ภ ายในประเทศ (National Gas
Pipeline) เพื่อจาหน่ายให้แก่ลกู ค้ารายใหญ่และรายย่อยต่อไป
• ธุรกิจอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในห่วงโซ่ธุรกิจและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ตาม
ความต้องการของลูกค้า นอกจากการธุรกิจถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ บริษัทฯ ยังดาเนิน
ธุรกิจที่เกี่ ยวข้องกับการจัดหาพลังงาน อาทิ การตลาด การค้า โลจิสติกส์ การจัดหา
เชือ้ เพลิง และสายส่ง

กลุ่มธุรกิจผลิต • ธุรกิจไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิงพืน้ ฐาน (Conventional Power Plant) ธุรกิจที่เน้นการนา
พลังงาน (Energy
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใช้เพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าให้มีคุณภาพและมั่นคง เช่น
Geneartion)
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology) และเทคโนโลยีท่มี ีประสิทธิภาพสูง
และเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Efficiency Low Emission: HELE) ปั จจุบันบริษัทฯ
ลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่า นหิ นเป็ นเชื ้อเพลิงในไทย สปป.ลาว และจีน ทั้งนีโ้ รงไฟฟ้ า
พลังงานความร้อนร่วมในจีนยังเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ด้วยการจาหน่าย
ไอนา้ และนา้ เย็นให้ลกู ค้าบริเวณรอบโรงไฟฟ้าอีกด้วย
• ธุ ร กิ จ ไฟฟ้ าจากพลั ง งานหมุ น เวี ย น (Renewable Based Power Plant) ธุ ร กิ จ
พลังงานที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยตอบสนองสังคมคาร์บอนต่า ปั จจุบนั บริษัทฯ
ลงทุน ในโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ทั้งในจีน ญี่ ปุ่ นและเวียดนาม ซึ่ง ส่ ว นหนึ่งอยู่
ระหว่างขัน้ ตอนการก่อสร้าง
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• ธุรกิจระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้า
กลุ่มธุรกิจ
เทคโนโลยี
ธุรกิจให้บริการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ปั จจุบนั มีการ
พลังงาน (Energy
ให้บริการในไทยและสิงคโปร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ารายย่อยและภาค
Technology)
ธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ตี อ้ งการพลังงานสะอาดและผสานเทคโนโลยีท่ที นั สมัย
• ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน
ธุ ร กิ จ ระบบจัด เก็ บ พลัง งานและระบบไฟฟ้ า สารอง เพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงแบตเตอรี่สาหรับยาน
ยนต์ไฟฟ้า ปั จจุบนั มีฐานการผลิตแบตเตอรี่อยู่ในจีน
• ธุรกิจเมืองอัจฉริยะ
ธุรกิจให้บริการในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีการจัดการด้านพลังงานที่สะอาดและยั่งยืนกับ
เครื อ ข่ า ยด้า นการบริห ารจัด การเมื อ งและผัง เมื อ ง เพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของภาคเอกชนและชุมชนเมือง
• ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้ า
ธุรกิจออกแบบและผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็ นธุรกิจที่ต่อยอดจากการลงทุนในธุรกิจผลิต
แบตเตอรี่ เพื่อรองรับรูปแบบการใช้พลังงานสะอาดที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต
• ธุรกิจซือ้ ขายพลังงาน
ธุรกิจซือ้ ขายไฟฟ้าผ่านโครงข่ายระบบดิจิทัล เพื่อรองรับรู ปแบบการใช้ไฟฟ้าในอนาคต
อย่างมีประสิทธิภาพ ปั จจุบนั มีการลงทุนในญี่ปนุ่
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โครงสร้างกลุ่มบ้านปู
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ส่วนที่ถือหุน้ ทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ขึน้ ไป)
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้
ในระยะ 3 ปี ทีผ่ ่านมา สาหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
o บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
รายได้จากการขาย:
1. ถ่านหินนาเข้า
2. รายได้อื่น
รวมรายได้จากการขาย

ปี 2563
%
ดาเนินการ การถือหุน้ รายได้
โดย
ของบริษัท (ล้านเหรียญ %
สหรัฐฯ)

Banpu
Banpu

-

45.82 95.30
2.26
4.70
48.08 100.00

ปี 2562

รายได้
(ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ)

ปี 2561

%

52.76 95.27
2.62
4.73
55.38 100.00

รายได้
(ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ)

%

61.69 100.00
61.69 100.00

o บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
รายได้จากการขาย – ในประเทศ:
1. ถ่านหินในประเทศไทย/นาเข้า
2. ถ่านหินในอินโดนีเซีย

3. ถ่านหินในออสเตรเลีย
4. ซือ้ ขายถ่านหินในจีน
5. ก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา
6. ธุรกิจไฟฟ้าในจีน

ปี 2563
%
ดาเนินการ การถือหุน้ รายได้
โดย
ของบริษัท (ล้านเหรียญ %
สหรัฐฯ)

Banpu

BMC
Indominco
Bharinto
Trubaindo
Jorong
CEY
BST
BBET
BNAC
BIC
BBET

7. รายได้อื่น
รวมรายได้จากการขาย - ในประเทศ
รายได้จากการขาย – ต่างประเทศ:
ถ่านหินขายระหว่างประเทศ
Indominco
Kitadin

Bharinto

Trubaindo
Jorong

CEY
BMC
BMS

ปี 2561

รายได้
(ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ)

%

รายได้
(ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ)

%

52.76
39.89
65.27
17.13
99.73
26.22
332.37
13.23
104.48
154.14
122.39
1,027.61

1.91
1.45
2.37
0.62
3.61
0.95
12.05
0.48
3.79
5.59
4.44
37.25

61.69
44.36
91.27
30.77
74.96
16.64
522.01
143.73
174.04
165.98
1,325.45

1.77
1.27
2.62
0.88
2.15
0.48
14.99
4.13
5.00
4.77
38.06

99.99
67.13
67.13
67.13
67.13
100.00
100.00
100.00
100.00
78.57
100.00

45.82
25.64
53.79
40.29
89.51
19.10
495.13
17.14
4.60
120.45
169.72
26.67
87.32
1,195.18

67.13
67.13
67.13
67.13
67.13
100.00
99.99
100.00

418.04 18.31
9.45
0.41
195.38
8.56
248.62 10.88
11.81
0.52
202.60
8.88
1.55
0.07
1,087.45 47.63
2,282.63 100.00

646.23 23.42
15.04
0.55
263.45
9.55
374.59 13.58
21.87
0.79
362.08 13.12
48.35
1.75
1,731.61 62.75
2,759.22 100.00

775.55 22.28
95.73
2.75
241.53
6.94
498.37 14.32
16.85
0.48
491.91 14.13
36.05
1.04
2,155.99 61.94
3,481.44 100.00

135.33
2,417.96

205.85
2,965.07

263.66
3,745.10

รวมรายได้จากการขาย – ต่างประเทศ
รวมรายได้จากการขาย
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธี
ส่วนได้เสีย
รวมรายได้

2.01
1.12
2.36
1.77
3.92
0.84
21.69
0.75
0.20
5.28
7.44
1.17
3.82
52.37

ปี 2562

หมายเหตุ : 1. รายได้อื่น ประกอบด้วย บริการอื่นๆ
2. บริษัทฯ มิได้รบ
ั รูร้ ายได้จากธุรกิจไฟฟ้าในส่วนของรายได้จากการขาย ที่มีสดั ส่วนการถือหุน้ ที่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
3. หลักในการจัดทาข้อมูลที่แสดงข้างต้นเป็ นไปตามหลักการบัญชีที่รบั รองทั่วไปซึ่งมีการตัดรายการระหว่างกัน ตัวเลขที่แสดง
นัน้ มิควรกระทบยอดกับงบการเงินตามกฏหมายของแต่ละภูมิภาค
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (ENERGY RESOURCES)
1. ธุรกิจถ่านหิน (Coal Business)
ถ่านหินเป็ นเชือ้ เพลิงแข็ง โดยทั่วไปมีสีเข้มตัง้ แต่สีนา้ ตาลถึงดาสนิท กระบวนการผลิตถ่านหินจะเริ่มจากการสารวจ
หาแหล่งถ่านหินที่มีศกั ยภาพในเชิงพาณิชย์ ทาการผลิต (ขุดและขน) การคัดเลือกถ่านหิน การนาถ่านหินที่ได้มาบด
ให้มีขนาดและคุณภาพตรงตามที่ลกู ค้าต้องการ และกองเก็บไว้ท่เี หมืองเพื่อรอส่งมอบให้ลกู ค้าต่อไป
เหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ปี 2563 มีการผลิตรวม 18.4 ล้านตัน ประกอบด้วย
1) เหมืองอินโดมินโค (Indominco) ดาเนินการโดย PT.
Indominco Mandiri ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่ ITM ถือหุน้
อยู่รอ้ ยละ 100.00 ตัง้ อยูใ่ นอาเภอบอนตัง จังหวัดกาลิ
มันตันตะวันออก (Bontang, East Kalimantan
Province) มีปริมาณถ่านหินสารอง (Reserves) 37.8
ล้านตัน วิธีการทาเหมืองแบบเปิ ด (open-pit mine) ปี
2563 มีปริมาณการผลิต 9.0 ล้านตัน
ทัง้ นีเ้ หมืองอินโดมินโคมีทา่ เรือบอนตังที่สามารถรองรับ
การขนถ่ายถ่านหินออกจากประเทศอินโดนีเซีย
2) เหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo) ดาเนินการโดย PT.
Trubaindo Coal Mining ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่ ITM ถือ
หุน้ อยู่รอ้ ยละ 100.00 ตัง้ อยู่ในอาเภอกูไตตะวันตก
จังหวัดกาลิมนั ตันตะวันออก (West Kutai, East
Kalimantan) มีปริมาณถ่านหินสารอง (Reserves)
39.2 ล้านตัน วิธีการทาเหมืองแบบเปิ ด (open-pit
mine) ปี 2563 มีปริมาณการผลิต 4.2 ล้านตัน
3) เหมื อ งถ่ า นหิ น บาริน โต (Bharinto) ด าเนิ น การโดย
PT.Bharinto Ekatama ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่ ITM ถือหุน้
อยู่รอ้ ยละ 100.00 ตัง้ อยู่ในเขตรอยต่อของอาเภอบาริ
โตเหนื อ จั ง หวั ด กาลิ มั น ตั น กลาง ( North Barito,
Central Kalimantan) กับอาเภอกูไตตะวันตก จังหวัด
กาลิมนั ตันตะวันออก (West Kutai, East Kalimantan)
ต่อเนื่องกับแหล่งถ่านหินทรู บาอินโด (Trubaindo) มี
ปริ ม าณถ่ า นหิ น ส ารอง (Reserves) 146.0 ล้า นตั น
วิธีการทาเหมืองแบบเปิ ด (open-pit mine) ปี 2563 มี
ปริมาณการผลิต 2.7 ล้านตัน
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4) เหมืองโจ-ร่ง (Jorong) ดาเนินการโดย PT. Jorong
Barutama Greston (Jorong) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่
ITM ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 100.00 ตัง้ อยู่บริเวณอาเภอตา
นาห์ลาอุท จังหวัดกาลิมนั ตันใต้ (Tanah Laut, South
Kalimantan Province) มีปริมาณถ่านหินสารอง
(Reserves) 9.0 ล้านตัน วิธีการทาเหมืองแบบเปิ ด
(open-pit mine) ปี 2563 มีปริมาณการผลิต 1.2
ล้านตัน

5) เหมืองคิทาดิน (Kitadin) ดาเนินการโดย PT. Kitadin
ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่ ITM ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 100.00
ตัง้ อยูใ่ นอาเภอบอนตัง และอาเภอกูไตการ์ตาเนอ
การา จังหวัดกาลิมนั ตันตะวันออก (Bontang and
Kutaikartanegara, East Kalimantan) มีปริมาณถ่าน
หินสารอง (Reserves) 1.8 ล้านตัน วิธีการทาเหมือง
แบบเปิ ด (open-pit mine) ปี 2563 มีปริมาณการผลิต
1.2 ล้านตัน

6) โครงการเหมืองถ่านหิน TIS ดาเนินการโดย PT. Tepian Indah Sukses ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่ ITM ถือหุน้ อยู่รอ้ ย
ละ 100.00 ตัง้ อยูใ่ นเขตตะวันออกของกาลิมนั ตัน มีปริมาณถ่านหินสารอง (Reserves) 5 ล้านตัน วิธีการทา
เหมืองแบบเปิ ด (open-pit mine)
7) โครงการเหมืองถ่านหิน NPR ดาเนินการโดย PT. Nusa Persada Resources ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่ ITM ถือหุน้ อยู่
ร้อยละ 100.00 ตัง้ อยูใ่ นเขตตอนกลางของกาลิมนั ตัน มีปริมาณถ่านหินสารอง (Reserves) 77.4 ล้านตัน
วิธีการทาเหมืองแบบเปิ ด (open-pit mine) คาดว่าจะเริ่มดาเนินการผลิตได้ในปี
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เหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย
Centennial เป็ นหนึง่ ในผูด้ าเนินการเหมืองถ่านหินใต้ดินในรัฐ New South Wales การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่าน
หินในรัฐ New South Wales ใช้ถ่านหินที่ผลิตและจาหน่ายขึน้ โดย Centennial ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบ
ธุรกิจของ Centennial ประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในการดาเนินธุรกิจเหมืองถ่านหินในภาคเหนือและภาคตะวันตกของรัฐ
New South Wales ในปี 2563 มีปริมาณการผลิตรวม 12.4 ล้านตัน ประกอบด้วยเหมืองดังต่อไปนี ้
1) เหมือง Airly
เหมือง Airly ซึง่ บริษัทฯ ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 100 ตัง้ อยู่ใกล้เมือง
Lithgow ในเขตถ่านหินด้านตะวันตกของรัฐ New South Wales มี
ปริมาณถ่านหินสารอง (Reserves) 25.06 ล้านตัน ปี 2563 มี
ปริมาณการผลิต 1.5 ล้านตัน เหมือง Airly ใช้เทคโนโลยีการทา
เหมืองใต้ดิน แบบ continuous miner
2) เหมือง Angus Place
เหมือง Angus Place ซึง่ บริษัทฯ ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 100 ตัง้ อยูใ่ นเขต
ถ่านหินตะวันตกของรัฐ New South Wales มีปริมาณถ่านหินสารอง
(Reserves) 53.00 ล้านตัน ตัง้ แต่สนิ ้ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เป็ น
ต้นไป เหมืองได้เข้าสู่การพักการผลิต (Care & Maintenance) เพื่อ
นาเครื่องจักรและบุคลากรมาขยายการผลิตที่เหมือง Springvale
และจะกลับมาดาเนินการผลิตที่เหมือง Angus Place อีกครัง้
ภายหลัง
3) เหมือง Springvale
เหมือง Springvale ซึง่ บริษัทฯ ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 100 ตัง้ อยูใ่ นเขต
ถ่านหินตะวันตกของรัฐ New South Wales มีปริมาณถ่านหินสารอง
(Reserves) 18.89 ล้านตัน ปี 2563 มีปริมาณการผลิต 2.9 ล้านตัน
เหมือง Springvale ใช้เทคโนโลยีการทาเหมืองใต้ดินแบบ Longwall
Mining
เหมือง Angus Place และเหมือง Springvale ผลิตถ่านหินที่ใช้เป็ น
เชือ้ เพลิง ให้ความร้อนสาหรับตลาดทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
และมีสายพานสาหรับขนส่งถ่านหินไปยังลูกค้า (โรงไฟฟ้า)
ใน
ประเทศโดยเฉพาะ โดยมี Lidsdale Sliding ที่ได้รบั การขยายกาลัง
การขนส่งแล้วเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการส่งออกถ่านหินที่
เพิ่มขึน้ ต่อไป
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4) เหมือง Charbon
เหมือง Charbon เป็ นกิจการร่วมค้า (Joint Venture)
ระหว่าง Centennial (ร้อยละ 95) และ SK Energy
Australia Pty Ltd. (ร้อยละ 5) ตัง้ อยู่ท่เี มือง Kandos ใน
เขตถ่านหินตะวันตกของรัฐ New South Wales ปี 2558
เป็ นปี สดุ ท้ายในการดาเนินการผลิต ต่อจากนัน้ เหมือง
Charbon ได้เข้าสู่กระบวนการฟื ้ นฟูสภาพพืน้ ที่ภายหลัง
การทาเหมือง
5) เหมือง Clarence
เหมือง Clarence เป็ นกิจการร่วมค้า (Joint Venture)
ระหว่าง Centennial (ร้อยละ 85) และ SK Energy
Australia Pty Ltd. (ร้อยละ 15) บริหารงานโดย
Centennial เหมือง Clarence ตัง้ อยู่ใกล้เมือง Lithgow ใน
เขตถ่านหินตะวันตก รัฐ New South Wales มีปริมาณถ่าน
หินสารอง (Reserves) 31.76 ล้านตัน ปี 2563 มีปริมาณ
การผลิต 2.1 ล้านตัน
เหมือง Clarence เป็ นเหมืองใต้ดินแบบ Continuous
Mining ที่มีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี ้ Clarence เป็ น
เหมืองที่เน้นการส่งถ่านหินออกไปต่างประเทศ ผ่านท่าเรือ
Kembla เป็ นหลัก
6) เหมือง Mandalong
เหมือง Mandalong บริษัทฯ ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 100 ตัง้ อยู่
ใกล้เมือง Morisset รัฐ New South Wales มีปริมาณถ่าน
หินสารอง (Reserves) 56.63 ล้านตัน ปี 2563 มีปริมาณ
การผลิต 5.2 ล้านตัน เหมือง Mandalong เป็ นเหมืองใต้
ดินแบบ Longwall Mining มีกาลังการผลิตสูง สามารถขุด
ชัน้ ถ่านหินความหนากว่า 5 เมตร โดยถ่านหินที่ผลิตได้จะ
ใช้สาหรับตลาดภายในประเทศและเพื่อการส่งออกผ่าน
ท่าเรือ Newcastle
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7) เหมือง Myuna
เหมือง Myuna ซึง่ บริษัทฯ ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 100 ตัง้ อยู่
บริเวณทะเลสาบ Macquarie ในเขตถ่านหินนิวคาสเซิล
ของรัฐ New South Wales มีปริมาณถ่านหินสารอง
(Reserves) 34.42 ล้านตัน ปี 2563 มีปริมาณการผลิต
1.0 ล้านตัน ใช้วิธีการทาเหมืองใต้ดินแบบ Continuous
Mining ใช้สายพานสาหรับลาเลียงถ่านหินให้ลกู ค้าหลัก
โดยตรงซึง่ อยูใ่ นบริเวณใกล้เคียง
8) Northern Coal Services (NCS)
Northern Coal Services เป็ นโรงล้างถ่านหิน ตัง้ อยู่ใน
เขตถ่านหินนิวคาสเซิลของรัฐ New South Wales
เนื่องจากที่ตงั้ อยูใ่ กล้ท่าเรือ Newcastle NCS ล้างถ่าน
หินที่ใช้เป็ นเชือ้ เพลิงให้ความร้อน
และถ่านหินโค้ก
ประเภท Semi-Soft ที่ขดุ ขึน้ จากเหมืองต่างๆ เพื่อเตรียม
สาหรับการส่งต่อไปยังตลาดในประเทศและต่างประเทศ
การเชื่อมต่อกับรถไฟรางคู่ทาให้การขนส่งสินค้าไปยัง
ท่าเรือขนส่งถ่านหิน
Newcastle
เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว
Northern Coal Services มีกาลังการผลิตประมาณ 4 ล้านตันต่อปี และมีเส้นทางลาเลียงที่ใช้สาหรับส่งออกและ
จัดส่งไปที่ลกู ค้าในประเทศโดยเฉพาะ
โครงการในอนาคต
1. Newstan Extension
โครงการ Newstan Extension เป็ นโครงการสารวจและศึกษาความเป็ นไปได้ของการใช้ประโยชน์โครงสร้าง
พืน้ ฐานของจากเหมืองที่มีอยู่ เพื่อขยายปริมาณสารองถ่านหินและกาลังการผลิต ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการทา
Feasibility Study ถ่านหินสารองที่มีคณ
ุ สมบัติของถ่านหินโค้กประเภท Semi-Soft
2. Mandalong Southern Extension
โครงการ Mandalong South เป็ นส่วนต่อขยายจากเหมือง Mandalong ปั จจุบนั ขณะนีอ้ ยู่ในระหว่างการเจาะ
สารวจเพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการเป็ นเวลา 2 ปี การวางแผนเหมืองจะถูกออกแบบให้มีประสิทธิภาพ
โดยการเชื่อมรวมกับเหมือง Mandalong ในปัจจุบนั
3. Neubeck
โครงการเหมือง Neubeck อยู่ในเขตตะวันตกของรัฐ New South Wales ใกล้กบั โรงไฟฟ้าที่เป็ นลูกค้าในประเทศ
คุณภาพถ่านหิน สามารถใช้ได้กบั ตลาดในประเทศและสาหรับการส่งออก การส่งออกถ่านหินจะถูกส่งไปยัง
ท่าเรือ Kembla ขณะนีอ้ ยู่ระหว่างการพัฒนาเป็ นเหมืองเปิ ด (Open-cut Mining)
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o การลงทุนเหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน
1. เหมือง Gaohe (เกาเหอ) โดย BP Overseas
Development Co., Ltd. (ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ)
ถือหุน้ ใน Asian American Coal Inc. (AACI) ร้อยละ
100 บริษัท AACI จัดตัง้ ขึน้ เพื่อดาเนินธุรกิจพัฒนาและ
ร่วมลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชน
จีน กับ Shanxi Lu’an Mining Industry (Group) Co.,
Ltd.
ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตถ่านหินรายใหญ่ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ร่วมจัดตัง้ บริษัท Shanxi Gaohe Energy Co., Ltdโดยถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 45 และ 55 ตามลาดับ
เหมือง Gaohe เป็ นเหมืองใต้ดินแบบ Longwall Mining ตัง้ อยูใ่ นมณฑลซานซี (Shanxi) มีปริมาณสารอง
ถ่านหิน (Reserves) 117.4 ล้านตัน ปี 2563 มีปริมาณการผลิต 8.1 ล้านตัน
2. เหมือง Hebi (เฮ่อปี ้) โดย Banpu Mineral Company
Limited (ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ) ได้รว่ มทุนกับ Hebi
Coal and Electricity Co., Ltd. โดยถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ
40 และ 60 ตามลาดับ จัดตัง้ บริษัท Hebi Zhong Tai
Mining Co., Ltd. (HZTM) เพื่อดาเนินธุรกิจการผลิตและ
จาหน่ายถ่านหินจากเหมือง Hebi ตัง้ อยู่ในมณฑลเหอหนาน
(Henan) เป็ นเหมืองใต้ดินแบบ Longwall Mining มีปริมาณ
สารองถ่านหิน (Reserves) 14.5 ล้านตัน ปี 2563 มีปริมาณการผลิต 1.2 ล้านตัน

แหล่งถ่านหินในประเทศมองโกเลีย
ประเทศมองโกเลียมีแหล่งสารองถ่านหินขนาดใหญ่ท่มี ีโอกาสที่จะพัฒนาเป็ นแหล่งส่งออกถ่านหินที่สาคัญใน
อนาคต มีพรมแดนอยูต่ ิดกับสหพันธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึง่ เป็ นประเทศที่มีอตุ สาหกรรมหนักที่มี
การใช้ถา่ นหินมากเป็ นอันดับต้นๆ ของโลก บริษัทฯ มีแหล่งถ่านหิน ครอบคลุมพืน้ ที่ South Gobi, Middle Gobi และ
ภาคตะวันตกของประเทศ ซึ่งประกอบด้วยโครงการหลักๆ ที่อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อการพัฒนา 3 โครงการ ดังนี ้
1. Tsant Uul
โครงการ Tsant Uul ตัง้ อยู่ท่จี งั หวัด South Gobi ทางทิศใต้ของประเทศมองโกเลีย ใกล้พรมแดนของจีน (เขต
ปกครองตนเอง จังหวัด Inner Mongolia) ได้รบั ประทานบัตรในปี 2554 มีอายุประทานบัตร 30 ปี ปั จจุบนั
โครงการอยู่ระหว่างการพัฒนาและศึกษาความเป็ นไปได้ในการเพิ่มมูลค่าของถ่านหินที่มีอยู่
เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตลาดในประเทศจีน
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โดยได้มีการติดตัง้ เตาทดลอง (Pilot Plant) ในโครงการนาร่อง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในขบวนการผลิตจะเป็ นการแยกนา้ มันทาร์
ออกจากถ่านหิน (Coal to coal tar) ซึง่ จากการทดลองเบือ้ งต้น
สามารถผลิตนา้ มันทาร์ได้ปริมาณรวม 5,000 ลิตร ซึง่ เป็ นการ
ยืนยันว่าถ่านหินจากแหล่ง Tsant Uul สามารถแยกนา้ มันทาร์
ออกมาได้ รวมทัง้ กาลังศึกษาความเป็ นไปได้ในการเพิม่ มูลค่า
ของนา้ มันทาร์ ถ่านชาร์ (Charcoal) และแก๊สที่ได้จากกระบวนการผลิตเพื่อเตรียมสาหรับการผลิตในเชิงพาณิชย์
ในลาดับต่อไป ในปี 2562 ทาการศึกษาความเป็ นไปได้ดา้ นวิศวกรรมการการผลิตและเทคโนโลยีท่เี หมาะสม ใน
การเปลี่ยนนา้ มันทาร์ถ่านหินให้เป็ นเคมีภณ
ั ฑ์ท่เี หมาะสม
รวมทัง้ ทาการศึกษาความต้องการของเคมีภณ
ั ฑ์
ดังกล่าวทัง้ ในประเทศมองโกเลีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน
สาหรับปี 2563 ดาเนินการศึกษาทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนีย้ งั ศึกษาทางด้าน
คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพเชิงลึกที่เหมาะสมของนา้ มันทาร์และถ่านชาร์ ที่จะสามารถนามาพัฒนาเป็ น
เคมีภณ
ั ฑ์ท่มี มี ลู ค่าและเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดควบคู่กนั ไป
2. Altai Nuurs
โครงการ Altai Nuurs ตั้ ง อยู่ ท่ี จั ง หวั ด Gobi Altai ทางทิ ศ
ตะวันตกของประเทศมองโกเลีย มีถ่านหินทั้งประเภท Coking
coal และ Thermal coal บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การอนุ มั ติ เ ปลี่ ย น
สถานะจากอาชญาบัตรสารวจแร่เป็ นประทานบัตรแล้ว ในปี
2560 ได้ทาการศึกษาและยื่นขออนุมตั ิรายงานการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการทาเหมือง โดยได้รบั อนุมตั ิ
จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ในปี 2562 ยังได้ทาการสารวจเพิ่มเติม ถึงศักยภาพของสินแร่
อื่ น ๆ ในพื น้ ที่ ป ระทานบัต ร สาหรับ ปี 2563 บริษั ท ฯ ได้ด าเนิ น การจัด การดูแ ลความเรี ย บร้อ ยในส่ ว นของ
ใบอนุญาตและประทานบัตรต่างๆ ที่มีอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายของประเทศมองโกเลีย
3. Unst Khudag
โครงการ Unst Khudag ตั้ ง อยู่ ท่ี จั ง หวั ด Central Gobi ทาง
ตอนกลางของประเทศมองโกเลี ย โดยมี ถ่ า นหิ น ประเภท
Thermal coal ได้รบั การอนุมัติ เปลี่ยนสถานะจากอาชญาบัตร
สารวจแร่เป็ นประทานบัตรแล้ว มีอายุประทานบัตร 30 ปี และ
สามารถต่ออายุประทานบัตรได้เมื่อหมดอายุ
ในปี 2560 ได้รบั อนุมตั ิรายงานการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการทาเหมืองจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
เรียบร้อยแล้ว รวมทัง้ ศึกษาปริมาณสารองนา้ ดิบเพื่อใช้ในโครงการ นอกจากนีป้ ี 2562 ยังได้ทาการศึกษาความ
เป็ นไปได้เบือ้ งต้นทางด้านวิศวกรรมการผลิตและเทคโนโลยีท่เี หมาะสม และต้นทุนการผลิตในการเปลี่ยนถ่านหิน
ให้เป็ นเคมีภณ
ั ฑ์และพลังงานไฟฟ้า รวมถึงได้ศึกษาทาการศึกษาตลาดของเคมีภณ
ั ฑ์ ทัง้ ในประเทศมองโกเลีย
และสาธารณรัฐประชาชนจีน สาหรับในปี 2563 ได้ดาเนินการศึกษาทางด้านวิศกรรมการผลิตและเทคโนโลยีท่ี
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เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และโครงการยังได้เริ่มทาการศึกษาเพิ่มเติมเบือ้ งต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ โดยนาประโยชน์จากถ่านหินไปใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในกระบวนการผลิต โดยมุ่งเน้นการส่งออกผลิตภัณฑ์
สู่ตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน
2. ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (Gas Business)
ก๊าซธรรมชาติเป็ นแหล่งเชือ้ เพลิงที่สาคัญในการผลิตกระแสไฟฟ้าและให้ความร้อน โดยก๊าซธรรมชาติจะถูกเก็บกัก
ไว้ใต้ดินในชัน้ หิน การที่จะได้มาซึ่งก๊าซธรรมชาตินนั้ จะประกอบด้วยกระบวนการเจาะสารวจและผลิตที่ ตอ้ งอาศัยความ
ชานาญและเทคโนโลยีท่ซี บั ซ้อน เพื่อที่จะทาให้ได้มาซึ่งก๊าซธรรมชาติท่มี ีคณ
ุ ภาพก่อนที่จะส่งต่อไปยังภาคอุตสาหกรรม
และครัวเรือนที่เกี่ยวข้องผ่านทางระบบท่อต่อไป
1.

การลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติทแี่ หล่ง Marcellus ในสหรัฐอเมริกา

บริษัทฯ ได้เริ่มลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาในปี 2559 โดยได้เลือกเข้าลงทุนในธุรกิจแหล่งพลังงาน
ผ่านกองทุนที่ได้รบั การจัดตัง้ โดยมีแนวทางการลงทุนในสินทรัพย์ท่มี ีความเสี่ยงต่า แต่ให้ได้รบั ผลตอบแทนการลงทุนที่
ดีในอนาคต ซึ่งลงทุนในแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติจากหินดินดาน (Shale Gas) ที่ตงั้ อยูใ่ นทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
แหล่ง Marcellus มลรัฐเพนซิลเวเนีย โดยที่แหล่งดังกล่าวเป็ นแหล่งที่มีตน้ ทุนการผลิตต่าในขณะที่มีปริมาณสารองก๊าซ
ธรรมชาติใหญ่ท่สี ดุ ของสหรัฐอเมริกา โดยมีแหล่งก๊าซธรรมชาติดงั นี ้
แหล่งก๊าซธรรมชาติ Chaffee Corners
บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในแหล่งก๊าซธรรมชาติ Chaffee Corners ในเดือนมีนาคม 2559 โดยเป็ นการเข้าซือ้ สัดส่วนใน
สัญญาร่วมสารวจ (JEA) ร้อยละ 29.4 ผ่านกองทุนและจะถือสิทธิรว่ มกับผูร้ ว่ มลงทุนอีกสองราย โดยหนึ่งในนัน้ คือบริษทั
Repsol ที่ถือครองสิทธิรอ้ ยละ 65.4 โดยทาหน้าที่เป็ นผูด้ าเนินการผลิตก๊าซธรรมชาติภายใต้สญ
ั ญาร่วมสารวจและหน้าที่
ในการขายให้กบั ผูร้ บั ซือ้ ในประเทศเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็ นหลัก ตามสัดส่วนการถือครองผ่าน
กองทุนที่จดั ตัง้ โดยบริษัทฯ

แหล่งก๊าซธรรมชาติ NEPA Corners-1 และ NEPA Corners-2
บริษัทฯ ได้ทาการลงทุนมูลค่าประมาณ 63 ล้านเหรียญสหรัฐในแหล่งก๊าซธรรมชาติ NEPA Corners-1 ในเดือน
มกราคม 2560 โดยเป็ นการเข้าซือ้ สัดส่วนในฐานะผูร้ ว่ มลงทุนในสัญญาร่วมดาเนินงาน (JOA) ร้อยละ 10.24 ผ่านกองทุน
ซึ่งสินทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นทรัพย์สนิ ที่ได้มีการดาเนินงานผลิตอยูก่ ่อนแล้ว ซึ่งต่อมาบริษัทฯ ได้เข้าซือ้ สัดส่วนเพิม่ ในเดือน
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มีนาคม 2560 ภายใต้แหล่งก๊าซธรรมชาติ NEPA Corners-2 ด้วยมูลค่า 15.75 ล้านเหรียญสหรัฐ ทาให้บริษัทฯ มีสดั ส่วน
ในสัญญาร่วมดาเนินงานรวมกันร้อยละ 12.8
แหล่งก๊าซธรรมชาติ NEPA Corners-3
บริษัทฯ ได้ทาการลงทุนมูลค่าประมาณ 16.25 ล้านเหรียญสหรัฐในโครงการ NEPA Corners-3 ในเดือนพฤษภาคม
2560 โดยเป็ นการเข้าซือ้ สัดส่วนในฐานะผูร้ ว่ มลงทุนในสัญญาร่วมดาเนินงาน (JOA) ผ่านกองทุนในสินทรัพย์ท่ไี ด้มีการ
ดาเนินงานผลิตอยูก่ ่อนแล้ว โดยมีบริษัท Warren Resources เป็ นผูด้ าเนินการผลิตก๊าซธรรมชาติ แหล่งก๊าซธรรมชาติ
NEPA Corners-3
แหล่งก๊าซธรรมชาติ NEPA Corners-4
บริษัทฯ ได้ทาการลงทุนมูลค่าประมาณ 210 ล้านเหรียญสหรัฐในแหล่งก๊าซธรรมชาติ NEPA Corners-4 ในเดือน
ตุลาคม 2560 โดยเข้าซือ้ สัดส่วนกว่าร้อยละ 80 ในสัญญาร่วมดาเนินงาน (JOA) เพื่อเริ่มดาเนินงานในฐานะผูผ้ ลิตเป็ น
ครัง้ แรกผ่านกองทุนที่ได้รบั การจัดตัง้ เช่นเดียวกับการลงทุนทัง้ หมดก่อนหน้า การเข้าลงทุนในแหล่งก๊าซธรรมชาติ NEPA
Corners-4
นอกจากนีก้ องทุนได้มีการจัดตัง้ บริษัทย่อยเพื่อทาหน้าที่สนับสนุนการผลิตก๊าซธรรมชาติและรองรับการ
เติบโตทางธุรกิจในอนาคตอีกด้วย

แหล่งก๊าซธรรมชาติ NEPA Corners-5
บริษัทฯ ได้ลงทุนมูลค่าประมาณ 105 ล้านเหรียญสหรัฐในแหล่งก๊าซธรรมชาติ NEPA Corners-5 ในเดือนธันวาคม
2560 โดยเป็ นการเข้าซือ้ สัดส่วนกว่าร้อยละ 88 ในสัญญาร่วมดาเนินงาน (JOA) เพื่อเริ่มดาเนินงานในฐานะผูผ้ ลิต
เช่นเดียวกับการลงทุนในแหล่งก๊าซธรรมชาติ NEPA Corners-4 อย่างไรก็ตาม การเข้าลงทุนในแหล่งก๊าซธรรมชาติ
NEPA Corners-5
2.

การลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติทแี่ หล่งบาร์เนตต์ (Barnett) ในสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซือ้ ขายเพื่อทาการเข้าซือ้ สัดส่วนผลประโยชน์ในบริเวณ
แหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ (Barnett) ในมลรัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา และเป็ นผูด้ าเนินการผลิต โดยมีมลู ค่าการลงทุน
จานวน 770 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
และเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดในสัญญาซือ้ ขายเพื่อทาการเข้าซือ้ สัดส่วน
ผลประโยชน์ในบริเวณแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ (Barnett) โดยมูลค่าการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงเป็ นจานวน 570
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 18,650 ล้านบาท และมูลค่าผลประโยชน์ให้แก่ผขู้ ายในอนาคตโดยรวมไม่เกิน
260 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในระยะเวลา 4 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2567 โดยมูลค่าผลประโยชน์
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ส่วนเพิ่มนีจ้ ะขึน้ อยู่กบั ราคาของก๊าซธรรมชาติอา้ งอิงราคา Henry Hub เฉลี่ยทัง้ ปี เริ่มต้น 2.75 เหรียญสหรัฐฯต่อล้านบีทยี ู
หรือ ราคานา้ มันอ้างอิง West Texas Intermediate เฉลี่ยทัง้ ปี เริ่มต้น 50 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล โดยการเข้าซือ้ สัดส่วน
ผลประโยชน์ในบริเวณแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ (Barnett) ได้เสร็จสิน้ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563
แหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ ณ บริเวณฟอร์ต เวิรธ์ เบซิน (Fort Worth Basin) เป็ นแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติท่มี ี
ความพร้อมทัง้ โครงสร้างพืน้ ฐาน และระบบการขนส่ง เป็ นแหล่งผลิตหลักที่ตอบสนองความต้องการก๊าซธรรมชาติท่ี
สาคัญในบริเวณรัฐแถบชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐอเมริกาเป็ นระยะเวลากว่า 20 ปี ท่ผี ่านมา โดยครอบคลุมพืน้ ที่การ
ผลิตก๊าซธรรมชาติประมาณ 320,000 เอเคอร์ในบริเวณแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ โดยมีผลประโยชน์ในหลุมผลิตคิด
เป็ นร้อยละ 89 ของจานวนหลุมผลิตทัง้ หมดมากกว่า 4,000 หลุม โดยมีโครงสร้างพืน้ ฐานที่สาคัญรองรับอยู่แล้ว
จากการลงทุนในแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ ทาให้กาลังการผลิตรวมของธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา
ของบ้านปูเพิม่ ขึน้ จากปัจจุบนั ประมาณ 200 ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวันเป็ นเกือบ 700 ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน และมี
ปริมาณสารองก๊าซธรรมชาติ 1P เพิ่มขึน้ เป็ นประมาณ 4.0 ล้านล้านลูกบาศก์ฟตุ BNAC จึงกลายเป็ นผูผ้ ลิตก๊าซ
ธรรมชาติรายใหญ่ท่สี ดุ ในแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์
ทัง้ นีเ้ มื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างบ้านปูถือหุน้ ใน BKV โดยบริษทั Banpu North
America Corporation (“BNAC”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบ้านปูนนั้ ได้ทาการเปลี่ยนสภาพสัดส่วนความเป็ นเจ้าของใน
ฐานะหุน้ ส่วนจากัดความรับผิดใน BKV Oil & Gas Capital Partners, L.P. เป็ นผูถ้ ือหุน้ สามัญในบริษัท BKV
Corporation (“BKV”) โดย BKV จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและมีทนุ จดทะเบียนจานวน 1,500 ล้านเหรียญ
สหรัฐ
โดยหลังจากการปรับโครงสร้างบ้านปูถือหุน้ ใน BKV ผ่านบริษัทย่อย BNAC ในสัดส่วนร้อยละ 96.30 และมีอานาจ
ควบคุมในบริษัทย่อยทางอ้อมอันได้แก่ BKV Chaffee Corners, LLC., BKV Chelsea, LLC., BKV Operating, LLC.
และ BKV Barnett, LLC. ในสัดส่วนเดียวกัน การปรับโครงสร้างครัง้ นีย้ งั ทาให้บา้ นปูได้เข้าถือหุน้ ทางอ้อมของ Kalnin
Ventures, LLC ผ่าน BKV ในสัดส่วนเดียวกัน ซึ่งเป็ นบริษัทที่จดั ตัง้ ขึน้ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการการลงทุน เข้ามา
เป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มกิจการด้วย
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 บริษทั Oaktree Capital Management L.P. (“Oaktree” หรือ “โอ๊คทรี”) บริษัทบริหาร
กองทุนระดับโลก เข้าลงทุนในหุน้ บุรมิ สิทธิ์ของ BKV Corporation (BKV) เป็ นจานวนเงิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพการขยายธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาของบ้านปูฯ ให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายในการเป็ นผูน้ า
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
ซึ่งครอบคลุมทัง้ การขุดเจาะสารวจและการดาเนินการผลิต
(Exploration & Production or E&P) สอดคล้องกับเป้าหมายของบ้านปูฯ ในการขยายธุรกิจก๊าซธรรมชาติใน
สหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ปี 2563 มีกาลังการผลิตโดยเฉลี่ยรวมทัง้ สิน้ ประมาณ 700 ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษัทฯ มีปริมาณสารองก๊าซธรรมชาติ (P1) 3,556,566 ล้านลูกบาศก์ฟตุ
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กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน (ENERGY GENERATION)
1. ธุรกิจไฟฟ้ าจากเชือ้ เพลิงพืน้ ฐาน (Conventional Power Plant)
1.) โรงไฟฟ้ าพลังงานร่วม (Combined Heat and Power, CHP)
บริษัท บ้านปูเพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (BPP) (ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุน้ ร้อยละ 78.66) BPP ถือหุน้ ร้อย
ละ 100 ของทุนชาระแล้ว ในบริษัท Banpu Power Investment Co., Ltd (BPIC) ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในประเทศ
สิงคโปร์ โดยผ่านบริษัท บ้านปู พาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (BPPI) มีการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงาน
ร่วม (Combined Heat and Power, CHP) ในเขตภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน 3 แห่ง โดยมี
กาลังการผลิตติดตัง้ จานวน 323 เมกะวัตต์ และกาลังการผลิตไอนา้ 1,318 ตันต่อชั่วโมง รวมเป็ นกาลังการผลิต
ติดตัง้ 613 เมกะวัตต์เทียบเท่า มีรายละเอียดดังนี ้
1. โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมล่วนหนาน (Luannan)
ตัง้ อยู่ในเขตล่วนหนาน เมืองถังซาน มณฑลเหอเป่ ย
เป็ นโรงไฟฟ้าที่ผลิต ไฟฟ้าและไอนา้ โดยใช้ถ่านหิ น
เป็ นเชือ้ เพลิง มีกาลังการผลิตติดตัง้ จานวน 125 เมกะ
วัตต์ และกาลังการผลิตไอนา้ 278 ตันต่อชั่วโมง รวม
เป็ นกาลังการผลิตติดตัง้ 227 เมกะวัตต์เทียบเท่า

2. โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิง้ ติง้ (Zhengding)
ตัง้ อยูใ่ นเขตเจิง้ ติง้ เมืองสือเจียจวง มณฑลเหอเป่ ย เป็ น
โรงไฟฟ้าที่ผลิตทัง้ ไฟฟ้า ไอนา้ นา้ ร้อน และนา้ เย็น โดยใช้
ถ่านหินเป็ นเชือ้ เพลิง มีมีกาลังการผลิตติดตัง้ จานวน 73
เมกะวัตต์ และกาลังการผลิตไอนา้ 370 ตันต่อชั่วโมง
รวมเป็ นกาลังการผลิตติดตัง้ 139 เมกะวัตต์เทียบเท่า

3. โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิง (Zouping)
ตัง้ อยูใ่ นเขตโจวผิง เมืองบินโจว มณฑลซานตง เป็ น
โรงไฟฟ้าที่ผลิตทัง้ ไฟฟ้าและไอนา้ โดยใช้ถ่านหินเป็ น
เชือ้ เพลิงกาลังการผลิตติดตัง้ จานวน 125 เมกะวัตต์
และกาลังการผลิตไอนา้ 670 ตันต่อชั่วโมง รวมเป็ นกาลัง
การผลิตติดตัง้ 247 เมกะวัตต์เทียบเท่า โดย BPIC ถือ
หุน้ ที่รอ้ ยละ 70 จึงทาให้มกี าลังการการผลิตติดตัง้
เท่ากับ 173 เมกะวัตต์เทียบเท่า ตามสัดส่วนการลงทุน
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2.) โรงไฟฟ้ าบีแอลซีพี (BLCP)
บริษัท บ้านปูเพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (BPP) (ซึ่งเป็ นบริษัท
ย่อยที่บริษัทฯ ถือหุน้ ร้อยละ 78.66) BPP ถือหุน้ ร้อยละ 50
ในบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชน
รายใหญ่ (IPP) เป็ นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนาด 1,434 เมกะ
วัตต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าขนาดกาลังผลิตติดตัง้ 717 เมกะ
วัตต์ จานวน 2 หน่วย โดยใช้ถา่ นหินคุณภาพดีชนิดบิทมู ินสั (Bituminous) เป็ นเชือ้ เพลิง โดยการนาเข้าจาก
ประเทศออสเตรเลียเป็ นหลัก ตัง้ อยู่ท่นี ิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง มีสญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้า (Power
Purchase Agreement - PPA) กับการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยอายุสญ
ั ญา 25 ปี นับตัง้ แต่วนั เปิ ด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ของหน่วยการผลิตที่ 2 โรงไฟฟ้า BLCP เริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้าเดือนสิงหาคม 2546 และ
เปิ ดดาเนินการในเชิงพาณิชย์สาหรับหน่วยการผลิตที่หนึ่ง เดือนตุลาคม 2549 หน่วยการผลิตที่สองเปิ ด
ดาเนินการในเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2550 ปัจจุบนั โรงไฟฟ้า BLCP ได้เปิ ดดาเนินการในเชิงพาณิชย์
มาแล้วเป็ นเวลา 14 ปี
3.) โรงไฟฟ้ าหงสา (HPC)
บริษัท บ้านปูเพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (BPP) (ซึ่ง
เป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุน้ ร้อยละ 78.66) ได้
ร่วมทุนกับบริษัทย่อย ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮ
ลดิง้ จากัด (มหาชน) (RATCH) และ Lao Holding
State Enterprise (LHSE) ซึง่ เป็ นรัฐวิสาหกิจของ
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(สปป. ลาว) เพื่อร่วมจัดตัง้ Hongsa Power Company Limited (HPC) และ Phu Fai Mining Company
Limited (PFMC) โดยทัง้ สองบริษัทมีสานักงานใหญ่ตงั้ อยู่ท่เี มืองเวียงจันทน์ สปป.ลาว HPC และ PFMC มี
วัตถุประสงค์ดาเนินโรงไฟฟ้าหงสาใน สปป. ลาว โดยมีสาระสาคัญการร่วมทุนสรุปได้ดงั นี ้
- HPC ได้รบั สัมปทานจากรัฐบาลลาวให้เป็ นผูท้ ่มี ีสิทธิในการพัฒนา ก่อสร้าง และประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
หงสา โดยสิทธิตามสัมปทานเริม่ ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2552 จนถึงวันครบกาหนด 25 ปี นับแต่วนั เปิ ด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ของหงสาหน่วยที่ 3 ในเดือนมีนาคม 2559 โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ดังนี ้ BPP ถือ
หุน้ ร้อยละ 40 RATCH ถือหุน้ ร้อยละ 40 และ LHSE ถือหุน้ ร้อยละ 20
- PFMC ได้รบั สัมปทานในการทาเหมืองถ่านหินลิกไนต์ มีสดั ส่วนถือหุน้ ดังนี ้ BPP ถือหุน้ ร้อยละ 37.5
RATCH ถือหุน้ ร้อยละ 37.5 และ LHSE ถือหุน้ ร้อยละ 25
โรงไฟฟ้าหงสาเป็ นโรงไฟฟ้าปากเหมืองที่ใช้พลังงานถ่านหินลิกไนต์ มีกาลังการผลิตติดตัง้ รวม 1,878 เมกะวัตต์
ประกอบด้วยหน่วยผลิตไฟฟ้า 3 หน่วย หน่วยละ 626 เมกะวัตต์ หน่วยการผลิตที่ 1 เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 2 มิถนุ ายน 2558 หน่วยการผลิตที่ 2 เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 และ
หน่วยการผลิตที่ 3 เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559
4.) โครงการโรงไฟฟ้ าซานซีลู่กวง (Shanxi Lu Guang)
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บริษัท บ้านปูเพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (BPP) (ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุน้ ร้อยละ 78.66) BPP ถือหุน้ ร้อย
ละ 100 ของทุนชาระแล้วในบริษัท BPIC ที่ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนเพื่อศึกษาและร่วมพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้า Shanxi Lu Guang ซึ่งเป็ นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนถ่านหินแห่งใหม่ขนาด 1,320 เมกะวัตต์
ตัง้ อยูใ่ นเมืองฉางจือ้ มณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน (ห่างจากเหมืองถ่านหิน Gaohe ประมาณ 3
กิโลเมตร) ผูถ้ ือหุน้ และสัดส่วนการถือหุน้ ประกอบด้วย Banpu Power Investment Co., Ltd. ร้อยละ 30 บริษัท
Gemeng International Energy Co., Ltd “Gemeng” ร้อยละ 35 และบริษัท Shanxi Lu’an Mining Group
“Lu’an” ร้อยละ 35
อนึ่ง Lu’an เป็ นหนึ่งในผูร้ ว่ มทุนในบริษัท Shanxi Gaohe Energy Company Limited ซึ่งถือหุน้ และดาเนินการ
เหมืองถ่านหิน Gaohe ในมณฑลซานซี (สัดส่วนการถือหุน้ ประกอบด้วย Lu’an ร้อยละ 55 และบริษัทฯ ถือหุน้
ทางอ้อมร้อยละ 45) โครงการโรงไฟฟ้าแห่งนีไ้ ด้รบั อนุมตั ิโครงการขัน้ สุดท้ายจากคณะกรรมการการพัฒนา
และปฎิรูปแห่งมณฑลซานซี (Shanxi Provincial Development and Reform Commission) เมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2558 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
โครงการได้มคี วามคืบหน้าในการก่อสร้างร้อยละ 100
โดยสามารถเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี
2564

ข้อมูลเบือ้ งต้นของโครงการโรงไฟฟ้ า Shanxi Lu Guang:
กาลังการผลิต
เทคโนโลยีการผลิต
ปริมาณการใช้ถ่านหิน
แหล่งถ่านหิน

:
:
:
:

1,320 เมกะวัตต์ (2 x 660 เมกะวัตต์)
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดอัลตรา-ซูเปอร์คริทิเคิล (Ultra-super critical)
ประมาณ 3.2 ถึง 3.5 ล้านตันต่อปี
จากเหมือง Gaohe (ใช้สายพานในการลาเลียงถ่านหิน) เหมืองของ Lu’an
และจากเหมืองอื่นๆ
โครงสร้างผูถ้ ือหุน้
: Gemeng (ร้อยละ 35), Lu’an (ร้อยละ 35), และ บ้านปู พาวเวอร์ (ร้อยละ 30)
มูลค่าโครงการ
: ประมาณ 5,200 ล้านหยวน (เทียบเท่ากับ 755 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
เริ่มดาเนินการเชิงพาณิชย์ : ภายในปี 2564
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2. ธุรกิจไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Based Power Plant)
1.) โรงไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จากัด (Banpu NEXT) (ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบ้านปูฯ) Banpu NEXT ถือหุน้ ร้อยละ 100 ใน
บริษัท BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd. (BPPRIC) ที่ได้ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน 7 โครงการ มีกาลังการผลิตทัง้ สิน้ 177.32 เมกะวัตต์ โดยโครงสร้างราคารับ
ซือ้ ไฟฟ้าระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) ระยะเวลา 20 ปี มีรายละเอียดดังนี ้
1. โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์จินซาน ตัง้ อยู่ท่เี มืองเว่ยฟาง มณฑลซานตง มีกาลังการผลิต 28.95
เมกะวัตต์ เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกันยายน 2559
2. โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ฮุ่ยเหนิง 1 และฮุ่ยเหนิง 2 ตัง้ อยู่ท่เี มืองเว่ยฟาง มณฑลซานตง มี
กาลังการผลิตรวม 21.50 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮ่ยุ เหนิง 1 มีกาลังการผลิต
10.43 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮ่ยุ เหนิง 2 มีกาลังการผลิต 11.08 เมกะวัตต์ เปิ ด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกรกฏาคม 2559
3. โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์เฮ่าหยวน ตัง้ อยู่ท่เี มืองไทอัน มณฑลซานตง มีกาลังการผลิต 20.00
เมกะวัตต์ เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม 2559
4. โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ฮุ่ยเอิน ตัง้ อยู่ท่เี มืองเว่ยฟาง มณฑลซานตง มีกาลังการผลิต 19.70
เมกะวัตต์ เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2560
5. โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์เต๋อหยวน ตัง้ อยู่ท่เี มืองเจียซาน มณฑลเจ้อเจียง มีกาลังการผลิต
51.64 เมกะวัตต์ เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เต๋อหยวน

6. โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ซิงหยู๋ ตัง้ อยู่ท่เี มืองไทอัน มณฑลซานตง มีกาลังการผลิต 10.30
เมกะวัตต์ เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกรกฎาคม 2560
7. โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์จี๋ซิน ตัง้ อยู่ท่เี มืองจินหู มณฑลเจียงชู มีกาลังการผลิต 25.22
เมกะวัตต์ เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกรกฎาคม 2562

หน้า 52

2.) โรงไฟฟ้ าและโครงการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จากัด (Banpu NEXT) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบ้านปูฯ ได้ลงทุนในโรงไฟฟ้าและโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปนุ่ ผ่านบริษัทย่อย ดังนี ้
1. โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์โอลิมเปี ย (Olympia) เป็ นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ท่มี ี
กาลังการผลิตไฟฟ้ารวมทัง้ สิน้ 10.00 เมกะวัตต์ ซึง่ Banpu NEXT ได้ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 40 ประกอบด้วย
5 โครงการ ได้แก่
1.1 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮติ าชิ โอมิยะ ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดอิบารากิ มีกาลังการผลิต 2 เมกะวัตต์
เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกรกฎาคม 2556
1.2 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮติ าชิ โอมิยะ 2 ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดอิบารากิ จังหวัดกุนมะ มีกาลังการ
ผลิต 2 เมกะวัตต์ เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2558
1.3 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โอเซโนะ ซาโตะ คาตะชินะ ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดกุนมะ มีกาลังการผลิต 2
เมกะวัตต์ เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2558
1.4 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซากุระ 1 ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดโทชิงิ มีกาลังการผลิต 2 เมกะวัตต์ เปิ ด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2558
1.5 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซากุระ 2 ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดโทชิงิ มีกาลังการผลิต 2 เมกะวัตต์ เปิ ด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม 2558
2. โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ฮิโนะ (Hino) ตัง้ อยู่ ณ จังหวัดชิงะ มีกาลังการผลิต 3.50 เมกะวัตต์
Banpu NEXT ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75 เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤษภาคม 2559
3. โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์อวาจิ (Awaji) ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดเฮียวโงะ มีกาลังการผลิต 8.00 เมกะวัตต์
Banpu NEXT ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75 เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤษภาคม 2560
4. โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์มุกะวะ (Mukawa) ตัง้ อยู่ ณ จังหวัดฮอกไกโด มีกาลังการผลิต 17.00
เมกะวัตต์ Banpu NEXT ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 56 เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนสิงหาคม 2561
5. โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์นาริไอสึ (Nari Aizu) ตัง้ อยู่ ณ จังหวัดฟุกชุ ิมะ มีกาลังการผลิต 20.46
เมกะวัตต์ Banpu NEXT ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75 เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2561
6. โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์คุโรคาวะ (Kurokawa) ตัง้ อยู่ ณ จังหวัดมิยางิ มีกาลังการผลิต 18.90
เมกะวัตต์ Banpu NEXT ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2562
7. โรงไฟฟ้ า Tenzan ตัง้ อยู่ ณ จังหวัดซากะ มีกาลังการผลิต 1.96 เมกะวัตต์ Banpu NEXT ลงทุนในสัดส่วน
ร้อยละ 100 เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2562
8. โรงไฟฟ้ า Muroran I ตัง้ อยู่ ณ จังหวัดฮอกไกโด มีกาลังการผลิต 1.73 เมกะวัตต์ Banpu NEXT ลงทุนใน
สัดส่วนร้อยละ 100 เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนสิงหาคม 2561
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9. โรงไฟฟ้ า Muroran II ตัง้ อยู่ ณ จังหวัดฮอกไกโด มีกาลังการผลิต 1.63 เมกะวัตต์ Banpu NEXT ลงทุนใน
สัดส่วนร้อยละ 100 เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2561
10. โรงไฟฟ้ า Takeo II ตัง้ อยู่ ณ จังหวัดซากะ มีกาลังการผลิต 1.0 เมกะวัตต์ Banpu NEXT ลงทุนในสัดส่วน
ร้อยละ 100 เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม 2561
Tenzan

Muroran 2

Muroran 1

Takeo II

11. โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ Kawanishi Dahilia (ชื่อเดิมคือ
โครงการยามางาตะ (Yamgata)) ตัง้ อยู่ ณ จังหวัดยามางาตะ
มีกาลังการผลิต 20.00 เมกะวัตต์ Banpu NEXT ลงทุนในสัดส่วน
ร้อยละ 100 เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน
2563

YAMAGATA SOLAR FARM

12. โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ Sawadee Yabuki Hatsudensho (ชือ่ เดิมคือโครงการยาบูกิ
(Yabuki)) ตัง้ อยู่ ณ จังหวัดฟุกชุ มิ ่า มีกาลังการผลิต 7.00 เมกะวัตต์ Banpu NEXT ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ
75 เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563
13. โครงการชิราคาวะ (Shirakawa) ตัง้ อยู่ ณ จังหวัดฟุกชุ ิมะ มีกาลังการผลิต 10.00 เมกะวัตต์ Banpu
NEXT ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ขณะนีอ้ ยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้
ในปี 2564
14. โครงการเคซเซนนุมะ (Kessenuma) ตัง้ อยู่ ณ จังหวัดมิยางิ มีกาลังการผลิต 20.00 เมกะวัตต์ Banpu
NEXT ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ขณะนีอ้ ยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้
ในปี 2564
15. โครงการยามางาตะ อิเดะ (Yamagata Iide) ตัง้ อยู่ ณ จังหวัดยามางาตะ มีกาลังการผลิต 200.00 เมกะ
วัตต์ Banpu NEXT ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 51 และได้รบั สิทธิ์ในการลงทุนเพิม่ เติมร้อยละ 34 เมื่อโครงการ
เริ่มก่อสร้าง และอีกร้อยละ 15 เมื่อโครงการเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ ขณะนีอ้ ยู่ระหว่างการพัฒนา คาด
ว่าจะเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2566
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3.) โครงการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานลมในประเทศเวียดนาม
บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จากัด (Banpu NEXT) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบ้านปู ได้ขยายฐานการลงทุนไปยังธุรกิจผลิต
ไฟฟ้าไปยังประเทศเวียดนาม ผ่านบริษัท BRE Singapore Pte. Ltd (“BRES”) โดยลงทุนและพัฒนาโครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม โดยปัจจุบนั มี 2 แห่งมีรายละเอียดดังนี ้
1. โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานลม El Wind Mui Dinh ตัง้ อยู่ ณ จังหวัด Ninh Thuan กาลังการผลิต 37.6
เมกะวัตต์ เริ่มเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ตัง้ แต่วนั ที่ 23 เมษายน 2562 และมีราคารับซือ้ ไฟฟ้า
(FIT) ที่ 8.5 เซนต์สหรัฐฯ ต่อ กิโลวัตต์ช่วั โมง โดยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบสายส่งของประเทศเวียดนามให้แก่
การไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ตามสัญญาการซือ้ ขายไฟฟ้า (PPA) เป็ นระยะเวลา 20 ปี
2. โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานลม Vinh Chau ตัง้ อยู่ ณ จังหวัดซอกจัง กาลังการผลิตรวม 80 เมกะวัตต์
ประกอบด้วย 3 ระยะ (phase) โดย phase ที่ 1 มีกาลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ phase ที่ 2 มีกาลังการ
ผลิต 30 เมกะวัตต์ และ phase ที่ 3 มีกาลังการผลิต 20 เมกะวัตต์ คาดว่า phase ที่ 1 จะเปิ ดดาเนินการ
เชิงพาณิชย์ (COD) ภายในปี 2564 และ phase ที่ 2 และ 3 ภายในปี 2565

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (ENERGY TECHNOLOGY)
ภายใต้แนวคิดการเป็ นผูน้ าในธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจรของบริษัทฯ ที่ผสานเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ
พร้อมมุ่งมั่นสร้างพลังงานสะอาดที่ย่งั ยืน จึงเป็ นจุดเริ่มต้นในการนาประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจด้านพลังงานมากกว่า
30 ปี ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และความเชี่ยวชาญจากการบริหารธุรกิจ SOLAR FARM, SOLAR FLOATING ใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปนุ่ เทคโนโลยีการซือ้ ขายพลังงานไฟฟ้าผ่านแพลตฟอร์ม (Energy Trading)
เทคโนโลยี Virtue Power Plant มาต่อยอดเป็ นธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่เหมาะสมสาหรับประเทศไทยในอนาคต
บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จากัด (Banpu NEXT) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ (Banpu และ BPP ถือหุน้ ใน
Banpu NEXT ในสัดส่วนที่เท่ากันร้อยละ 50) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและลงทุนในธุรกิจการให้บริการด้านพลังงาน
สะอาด เพื่อก้าวสู่การเป็ นผูใ้ ห้บริการด้านพลังงานสะอาดชัน้ นาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ตอบโจทย์ความต้องการของ
ลูกค้า ด้วยนวัตกรรมความรูค้ วามเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานระดับมาตรฐานสากล เพื่อเติมเต็มการใช้ชีวติ ที่ดียงิ่ ขึน้
อย่างยั่งยืน
1. ธุรกิจการวางระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) และระบบผลิตไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้า (Floating Solar)
Banpu NEXT ก้าวสู่การเป็ นผูใ้ ห้บริการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและบนทุ่น
ลอยนา้ แบบครบวงจรอย่างมืออาชีพ ตัง้ แต่การให้คาปรึกษา ออกแบบระบบ ติดตัง้ ตรวจสอบ และซ่อมบารุง สาหรับ
อุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่ท่ตี อ้ งการลดรายจ่ายค่าไฟฟ้า รวมถึงเป็ นส่วนหนึง่ ในการช่วยกันดูแลโลกอย่าง
ยั่งยืนด้วยการใช้พลังงานสะอาด
ปั จจุบนั Banpu NEXT มีสดั ส่วนกาลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Rooftop และ Floatng
Solar ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ 249 เมกะวัตต์ โดย Banpu NEXT ได้นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทนั สมัยเข้า
มาใช้ในการดาเนินงานติดตัง้ และการบริการหลังการขายให้แก่ลกู ค้า ทีมวิศวกรและทีมลูกค้าสัมพันธ์ของ Banpu
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NEXT ตรวจสอบการทางานของระบบจากทุกไซต์งานได้จากห้องคอนโทรลรูมของบริษัทฯ แบบเรียลไทม์ สาหรับ
ลูกค้าที่ตดิ ตัง้ ระบบโซลาร์กับ Banpu NEXT สามารถเช็คข้อมูลการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์แบบเรียลไทม์และย้อนหลัง
ผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้ดว้ ยตัวเอง พร้อมฟังก์ช่นั การใช้งานอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี ้ Banpu NEXT มี
พันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและเป็ นบริษัทชัน้ นาด้านเทคโนโลยีพลังงานทาให้สามารถนาเสนอโซลูชนั พลังงานที่ดี
ที่สดุ ได้อย่างครบวงจร อาทิเช่น ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) ระบบการบริหารจัด
การพลังงาน (Energy Management System: EMS) และ ยานยนต์
ไฟฟ้า (Electric Vehicle) เป็ นต้น เพื่อให้ทกุ คนสามารถใช้พลังงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเสถียร ในราคาที่เหมาะสมและเป็ น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ล่าสุดได้มกี ารออกแบบนวัตกรรมพลังงานระบบ
ไมโครกริดแบบเคลื่อนที่ได้ซง่ึ ถือเป็ นครัง้ แรกในประเทศไทยที่มีการ
นาระบบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมทัง้ ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS)
แบบเคลื่อนที่ได้เข้ามาใช้ เพื่อสนับสนุนพลังงานไฟฟ้าให้กบั พืน้ ที่ท่ี
ไม่มีไฟฟ้าใช้ หรือไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง โดยที่ไม่ตอ้ งเชื่อมโยงกับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า

การลงทุนใน ซันซีป กรุ๊ป (Sunseap Group Pte Ltd.) ผู้นาด้านการให้บริการพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศสิงคโปร์
Banpu NEXT ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรที่ผสาน
เทคโนโลยีหลากรูปแบบและทันสมัย โดยนาประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจด้านพลังงานของบ้านปูฯ มากกว่า 30 ปี
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และ ความเชี่ยวชาญจากการบริหารธุรกิจโซลาร์ฟาร์มในประเทศจีนและญี่ปนุ่ มาช่วย
พัฒนาประเทศไทยก้าวสู่สมาร์ทซิตใี ้ นอนาคต
ปั จจุบนั Banpu NEXT ได้มีสดั ส่วนการลงทุนในซันซีป กรุ๊ป (Sunseap Group Pte Ltd.) ผูน้ าด้านการ
ให้บริการพลังงานแสงอาทิตย์รายใหญ่รวมถึงเทคโนโลยีพลังงานของประเทศสิงคโปร์ โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ เป็ น
ร้อยละ 48.63
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 Sunseap มีกาลังการผลิตกาลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทงั้ ใน
ประเทศสิงคโปร์และต่างประเทศอยู่ท่ี 728 เมกะวัตต์ โดย Banpu NEXT มีสดั ส่วนกาลังการผลิตไฟฟ้าจากพลัง
แสงอาทิตย์ใน Sunseap ตามสัดส่วนการลงทุนอยู่ท่ี 354 เมกะวัตต์
2. ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System)
2.1 การลงทุนใน Durapower Holdings Pte. Ltd. ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบ
แบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานแบบลิเธียมไอออน (LiB)
Banpu NEXT ได้ลงทุนในธุรกิจจัดเก็บพลังงานใน Durapower Holdings Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์ โดยเข้าถือ
หุน้ ร้อยละ 47.68 เมื่อเดือนมีนาคม 2561 ซึ่งการเข้าไปลงทุนในครัง้ นี ้ ถือเป็ นก้าวแรกของ Banpu NEXT ใน
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การขยายสู่ธุรกิจจัดเก็บพลังงานในอนาคตอันใกล้ อีกทัง้ เพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจในปั จจุบนั เพื่อต่อยอดและ
เพิ่มมูลค่าต่อไปในอนาคต
นอกจากการให้บริการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ท่ตี ิดตัง้ บนหลังคาและบนทุ่นลอยนา้
Banpu NEXT มองเห็นว่าธุรกิจจัดเก็บพลังงานมีความจาเป็ นอย่างยิ่งในอนาคต เพราะจะช่วยส่งเสริมให้ระบบ
ผลิตไฟฟ้ามีเสถียรภาพ ก่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงผลักดันการใช้ไฟฟ้าใน
รถยนต์เพิม่ ขึน้
ถือเป็ นการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานของไทย จึงเป็ นที่มาของการลงทุนในธุรกิจ
เทคโนโลยีจดั เก็บพลังงานของสิงคโปร์ในครัง้ นี ้
สาหรับ Durapower Holdings
Pte. Ltd. นัน้ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบ ผลิต และ
ติดตัง้ ระบบแบตเตอรี่จดั เก็บ
พลังงานแบบลิเธียมไอออน
(LiB) สาหรับยานยนต์และ
ระบบไฟฟ้าสารองต่างๆ โดย
จัดตัง้ ในประเทศสิงคโปร์ และมี
โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียม
ไอออนมาตรฐานโลก ที่เมืองซูโจว (Suzhou) ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เดิมมีกาลังการผลิตรวมสูงสุดต่อปี
อยู่ท่ี 80 เมกะวัตต์ช่วั โมง ในปี 2562 – 2563 ได้ขยายกาลังการผลิตที่สามารถรองรับแผนการผลิตได้ถึง 1 กิกะ
วัตต์ช่วั โมง (GWh) ถือเป็ นโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีขนั้ สูง พร้อมมีเครื่องหมายการันตีใบรับรองคุณภาพและ
สิทธิบตั รต่างๆ ในระดับสากลทั่วโลกกว่า 40 ใบ เพื่อรองรับแผนเชิงรุกในการขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึน้ ในยุโรป จีน
ญี่ปนุ่ อินเดีย ไทยและภูมิภาคอาเซียนที่มีอยู่แล้วในปัจจุบนั กว่า 20 ประเทศ ตอบโจทย์ทิศทางตลาดแบตเตอรี่
ลิเธียมไอออนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนรองรับความต้องการที่เพิ่มสูงขึน้ จากแนวโน้มตลาดรถยนต์ไฟฟ้า
(EV) รถบัส รถบรรทุก ระบบการกักเก็บพลังงานสาหรับบ้านพักอาศัย และโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนขนาดใหญ่ในระบบการกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) การลงทุนครัง้ นี ้ Banpu
NEXT และ Durapower Holdings จะร่วมกันพัฒนาการบริการด้านพลังงานด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่มี ี
คุณภาพสูงแก่ลกู ค้า
2.2 ชุดผลิตและกักเก็บไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลือ่ นที่ (e-PromptMove)
Banpu NEXT เล็งเห็นปั ญหาด้านการขาดแคลนพลังงานในหลายพืน้ ที่ รวมทัง้ ในยามวิกฤติ จึงต้องการเป็ นส่วน
สาคัญที่จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานได้งา่ ย รวดเร็ว และทั่วถึง ซึง่ ในฐานะบริษัทลูกของบ้านปูฯ ที่ดาเนิน
ธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter Banpu NEXT จึงได้นานวัตกรรมความรู ้ ประสบการณ์ดา้ นพลังงาน
เทคโนโลยี และโซลูชนั ด้านพลังงานที่หลากหลาย มาพัฒนาต้นแบบชุดผลิตและกักเก็บไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ‘บ้านปู เน็กซ์ อีพรอมต์มูฟ’ (Banpu NEXT e-PromptMove) โซลูชนั ผลิตไฟฟ้า
ด้วยพลังงานสะอาดในรูปแบบรถเทรลเลอร์รายแรกของไทย ที่พร้อมเคลื่อนย้ายไปใช้งานได้ทกุ ที่ ทุกเวลา แม้ใน
พืน้ ที่ประสบภัยพิบตั ิ ซึ่งทีมนักวิจยั วิศวกร และผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่ละด้านของ Banpu NEXT ได้รว่ มกันคิดค้น
โซลูชนั และหาเทคโนโลยีท่สี ามารถตอบโจทย์การใช้งานมาออกแบบและผสานเข้าด้วยกันได้อย่างรัดกุม โดย
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เน้นเรื่องการทางานแบบครบวงจร ความกะทัดรัด และปลอดภัย นอกจากนีย้ งั มีมาตรฐานตรงตามที่กรมการ
ขนส่งทางบกกาหนด โดยได้ผ่านการตรวจสอบ และทดลองระบบเป็ นที่เรียบร้อย เพื่อสามารถนาไปใช้ได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ
Banpu NEXT e-PromptMove ประกอบด้วยระบบ
ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ท่ที างานสอดประสานกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบฮาร์ดแวร์ ได้แก่ แผง
โซลาร์เซลล์ชนิดพิเศษนา้ หนักเบา แบตเตอรี่ลิเธียม
เฟอร์โรฟอสเฟต (LFP) คุณภาพสูง และอุปกรณ์
แปลงผันไฟฟ้า (Inverter) สาหรับตัวรถเทรลเลอร์
ออกแบบและผลิตขึน้ โดยเฉพาะ เพื่อให้เหมาะกับ
การใช้งาน และแข็งแรงทนทาน รวมถึงมีระบบ
จอแสดงผลภายในรถ สาหรับตรวจสอบข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ด้านระบบซอฟต์แวร์ มีระบบการบริหารจัด
การพลังงาน (Energy management system) และอินเทอร์เน็ตออฟติงส์ (IoT) เพื่อใช้ควบคุมการผลิต กักเก็บ
และประมวลผลการทางาน จึงเหมาะจะนาไปใช้ในพืน้ ที่ท่ไี ฟฟ้าเข้าไม่ถึง พืน้ ที่ประสบภัยพิบตั ิ หรือพืน้ ที่ท่ี
ต้องการหน่วยสนับสนุนทางการส่งกาลัง เช่น หน่วยแพทย์ หรือหน่วยซ่อมบารุง เป็ นต้น
3. ธุรกิจยานพาหนะไฟฟ้ า (E-Mobility)
Banpu NEXT ให้บริการยานยนต์ไฟฟ้าและขนส่งแบบครบวงจรรายแรกของประเทศไทย เพื่อการเชื่อมต่อ
ระบบการสัญจรและขนส่งต่างๆ ได้อย่างชาญฉลาด ลดภาระทัง้ ทางด้านเม็ดเงินและเวลาให้กบั ผูใ้ ช้บริการและผูม้ ี
ส่วนได้เสีย จึงร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจพัฒนา platform ภายใต้แนวคิด Mobility as a service ที่มอบโซลูชนั และ
บริการแบบ One stop service ตัง้ แต่ให้คาปรึกษา ศึกษารูปแบบความต้องการใช้งาน และจัดหายานยนต์ท่เี หมาะกับ
การดาเนินงาน ของแต่ละองค์กร ดูแลบริการหลังการขาย โดยนาเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ และเทคโนโลยีดิจิทลั มาผสาน
เข้าด้วยกัน รวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันและการนาระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Fleet management)
มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมอบบริการหลังการขายให้ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าได้อย่างตรงจุด
3.1 รถยนต์ไฟฟ้ า FOMM
Banpu NEXT ได้ทาการลงทุนในบริษัท FOMM Corporation (FOMM) ประเทศญี่ปนุ่ ซึ่งเป็ นผูน้ าด้านการ
พัฒนารถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก (Compact EV) โดยมีมลู ค่าการลงทุน 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 635
ล้านบาท มีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 21.45
โดยมีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อติดตามเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก ที่สามารถขับเคลื่อนบนท้อง
ถนนได้ และรถยนต์ไฟฟ้า FOMM ยังใช้แบตเตอรี่ของ Durapower ซึ่งถือเป็ นการเติมเต็ม Ecosystem ของ
เทคโนโลยีพลังงานสะอาดของบ้านปูฯ
FOMM ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อปี 2556 ดาเนินธุรกิจครอบคลุมตัง้ แต่การออกแบบ การประกอบชิน้ ส่วน การรับประกัน
และตรวจสอบคุณภาพ บริการขายและจัดส่งไปยังกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรป
FOMM เป็ นบริษัทผูอ้ อกแบบยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อพัฒนารถไฟฟ้าขนาดเล็กสาหรับการเดินทางระยะสัน้ โดยชื่อ
ของ FOMM ย่อมาจาก First One Mile Mobility มีตน้ กาเนิดจากเมืองคาวาซากิ โดยรถยนต์ไฟฟ้า FOMM เป็ น
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รถต้นแบบที่ถกู พัฒนาให้ลอยนา้ ได้ และมีมอเตอร์อยู่ท่ลี อ้ (In-wheel Motor) เพื่อวงเลีย้ วที่เหมาะสมสาหรับ
ยานยนต์ขนาดเล็ก
นอกจากนี ้ Banpu NEXT ยังเป็ นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันสมาร์ทโมบิลิตี ้ (Smart Mobility) อันเป็ นหัวใจสาคัญ
ของการพัฒนาสมาร์ทซิตี ้ (Smart City) เติมเต็มการ
เดินทางให้สะดวกสบายยิง่ ขึน้
ด้วยการให้บริการ
‘บ้านปู เน็กซ์ อีวี คาร์ แชริ่ง’ (Banpu NEXT EV
Car Sharing) บริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้า FOMM ผ่าน
แอปพลิเคชัน ที่ตอบโจทย์การใช้รถของคนเมืองยุค
ใหม่ท่หี นั มาใช้รถพลังงานสะอาด และบริการรถเช่า
รายชั่วโมงกันมากขึน้
สามารถใช้บริการได้ง่าย
สะดวก รวดเร็ว เชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่ง
มวลชน และเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มให้บริการที่สามย่านมิตรทาวน์ พร้อมจุดชาร์จที่สามารถใช้บริการ
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และมีแผนขยายจุดบริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มทัง้ ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล เเละต่างจังหวัด

3.2 ตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ า (Muvmi)
สืบเนื่องจาก Banpu NEXT ได้เล็งเห็นถึงปั ญหาเรื่องมลภาวะกับเรื่องระบบการเดินทางในชีวิตประจาวันของ
ผูค้ นในตัวเมือง ในปี 2560 Banpu NEXT ได้ลงทุนในบริษัท เออร์เบิน โมบิลิตี ้ เทค จากัด หรือ UMT ซึ่งมี
สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 22.50 และในปี 2562 ได้เพิ่มสัดส่วนการเข้าถือหุน้ เป็ นร้อยละ 30.66 ซึง่ UMT เป็ น
บริษัทที่ม่งุ ช่วยแก้ปัญหาการใช้ขนส่งมวลชนของคนเมือง
โดยเน้นไปที่การเชื่อมต่อเข้ากับระบบขนส่ง
มวลชน (first/last mile solution) ปั จจุบนั UMT ได้เปิ ดให้บริการ Tuk Tuk Hop เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวใน
การเดินทางรอบเกาะรัตนโกสินทร์ นอกจากนี ้ UMT ยังได้ออกแบบ และผลิตยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยเริ่ม
จากตุ๊กตุก๊ ไฟฟ้าที่ใช้ IoT (Internet of Things) ในการจัดการรถ (fleet management) และได้มกี ารพัฒนาแอป
พลิเคชัน “MuvMi : มูฟมี” ซึ่งเป็ นแอปเรียกรถแบบ “On-Demand” คือ เรียกเมื่อไหร่ก็ได้ตามต้องการ โดย
ระบบจะบริหารจัดการให้ผทู้ ่จี ะเรียกรถไปในเส้นทาง
เดียวกันหรือบริเวณใกล้เคียงกัน
สามารถไปรถคัน
เดียวกันได้
ทัง้ นีบ้ ริการดังกล่าวมีรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า
ให้บริการอยูม่ ากกว่า 100 คันในกรุงเทพฯ ตามแนว
เส้นทางรอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริเวณรถไฟฟ้า
BTS สถานีอารีย ์ ไปจนถึงรถไฟฟ้า MRT สถานี
กาแพงเพชร บริเวณพหลโยธิน ย่านเกาะรัตนโกสินทร์
บริเวณอโศก นานา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไป
จนถึงเสนานิคมและบริเวณโดยรอบ
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3.3 เรือท่องเทีย่ วไฟฟ้ าทางทะเล (e-Ferry)
ด้วยความมุง่ มั่นในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter บ้านปู เน็กซ์
บริษัทลูกของกลุม่ บ้านปูฯ ในฐานะผูใ้ ห้บริการพลังงานสะอาดชัน้ นาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้พฒ
ั นา ‘บ้านปู
เน็กซ์ อีเฟอร์รี่’ (Banpu NEXT e-Ferry) เรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเลลาแรกของไทย โดยได้สนับสนุน
งบประมาณ และนานวัตกรรมความรูด้ า้ นเทคโนโลยีพลังงานมาใช้ในการผลิตเรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเลลา
แรกของไทย โดยนาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (LiB) จากบริษัท ดูราเพาเวอร์ เครือข่ายพันธมิตรที่ Banpu NEXT
เข้าไปร่วมลงทุน มาใช้กบั เรือลานี ้ ซึ่งเป็ นแบตแตอรี่ท่มี ีประสิทธิภาพสูง ได้รบั เครื่องหมายการันตีคณ
ุ ภาพ และ
สิทธิบตั รต่างๆ ในระดับสากลกว่า 40 ใบ นอกจากนี ้ Banpu NEXT ยังติดตัง้ สถานีอดั ประจุไฟฟ้าบริเวณท่า
เทียบเรืออ่าวปอ จ.ภูเก็ต และนาระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System) มาใช้ควบคุม
การผลิต ส่งจ่าย และใช้พลังงานบนเรือให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมรวบรวมข้อมูลจากระบบดังกล่าว มาใช้
ตรวจสอบการทางานของเรือ วางแผนการบริหารจัดการพลังงาน และการซ่อมบารุง รวมถึงนาข้อมูลการใช้
พลังงานจากระบบแพลตฟอร์มที่ทางานร่วมกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟติงส์ (Internet of Things - IoT) มา
พัฒนาและออกแบบการใช้พลังงานให้ตรงกับความต้องการ และเหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย
จากข้อมูลของกรมเจ้าท่า ปั จจุบนั มีเรือท่องเที่ยวทางทะเลประมาณ 3,000 ลา โดย 2,000 ลาให้บริการอยู่ใน
แถบทะเลอันดามัน และอ่าวไทยใน 4 จังหวัด ได้แก่
ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี ดังนัน้ Banpu NEXT
จึงวางเป้าหมายจะผลิตเรือท่องเที่ยวไฟฟ้าให้บริการ
ในแถบทะเลอันดามันและอ่าวไทยครอบคลุมทัง้ 4
จังหวัดดังกล่าว
เพื่อรองรับโอกาสเติบโตของ
อุตสาหกรรมเรือท่องเที่ยวไฟฟ้า
สนับสนุน
ประสบการณ์การท่องเที่ยวสีเขียวให้กบั นักท่องเที่ยว
และคนในชุมชนท้องถิ่น ตอบเทรนด์การใช้เทคโนโลยี
พลังงานสะอาดในอนาคต และร่วมขับเคลื่อนการ
พัฒนาพลังงานของไทยสู่ Energy 4.0
4. ธุรกิจพัฒนาชุมชนอัจฉริยะ (Smart City)
4.1 โครงการพัฒนาสมาร์ทซิตจี้ ังหวัดขอนแก่น
บ้านปู เน็กซ์ เล็งเห็นถึงความสาคัญในการช่วยประเทศไทยขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน 4.0 และการมีส่วนร่วม
ในการผลักดันการใช้พลังงานสะอาดอย่างเต็มรูปแบบ จึงร่วมมือกับเครือข่ายพัฒนาเมืองขอนแก่น เพื่อ ร่วมกัน
ผลักดัน “โครงการพัฒนาสมาร์ทซิตจี้ ังหวัดขอนแก่น” ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเมืองขอนแก่นสมาร์ท
ซิตี ้ 2029
โดยจะร่วมกันศึกษาความเป็ นไปได้ในการสร้างระบบนิเวศด้านการใช้พลังงานสะอาดที่ครบวงจร อาทิ การ
ติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การวางระบบสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะ การศึกษาการนาระบบกัก
เก็บพลังงานเพื่อเสริมศักยภาพการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม การพัฒนาระบบขนส่งอัจฉริยะ การวางระบบ
สัญจรทางเลือกสาธารณะรองรับส่วนต่อขยายโครงการขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าระบบรางเบา
รวมถึงการนา
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เทคโนโลยีพลังงานสมัยใหม่อื่นๆ มาใช้ในเมืองขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart
Environment) ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอย่างเป็ นรูปธรรม พร้อมช่วยยกระดับคุณภาพชีวติ ที่ดีให้กบั ชาว
ขอนแก่น และร่วมขับเคลื่อนขอนแก่นเข้าสูก่ ารเป็ นสมาร์ทซิตีต้ ามแผนพัฒนาเมืองฯ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการ
ร่วมศึกษาความเป็ นไปได้ในการนาพลังงานสะอาด และเทคโนโลยีพลังงาน เข้าไปติดตัง้ ในพืน้ ที่เขตจังหวัด
ขอนแก่น พร้อมร่วมกันผลักดันการใช้พลังงานสะอาดอย่างเต็มรูปแบบ ขานรับนโยบายพลังงาน 4.0 และแผน
แม่บทการพัฒนาเมืองขอนแก่นสมาร์ทซิตี ้ 2029 เพื่อยกระดับการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ช่วย
ลดมลพิษ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ตลอดจนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดใี ห้แก่ชาวขอนแก่น
4.2 โครงการพัฒนาภูเก็ตสมาร์ทซิตี้
จังหวัดภูเก็ตเป็ นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รบั
เลือกให้เป็ นจังหวัดนาร่องในโครงการ
เมืองอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทซิตี ้ (Smart
City)
ตามนโยบายของรัฐบาล
เทศบาลนครภูเก็ต โดยมีเป้าหมาย 7
ด้าน คือ ด้านสิง่ แวดล้อมอัจฉริยะ
(Smart Environment) ด้านเศรษฐกิจ
อัจฉริยะ (Smart Economy) ด้าน
ขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) ด้าน
พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)
ด้านพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) ด้านการดารงชีวติ อัจฉริยะ (Smart Living) และด้านการบริหารภาครัฐ
อัจฉริยะ (Smart Governance) ซึง่ Banpu NEXT ได้เข้ามาร่วมเป็ นส่วนหนึง่ ที่ชว่ ยผลักดันด้านการขนส่ง
อัจฉริยะ สมาร์ทโมบิลิตี ้ (Smart Mobility) เติมเต็มการเดินทางให้สะดวกสบายยิ่งขึน้ เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และสร้างคุณภาพชีวติ ที่ดีให้แก่ชาวภูเก็ต
ทัง้ นี ้ Banpu NEXT จะทางานร่วมกับภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดใน
การศึกษาและประเมินพืน้ ที่เพื่อออกแบบโซลูชนั ให้ตรงกับความต้องการของชุนชนภูเก็ต
โดยได้รว่ มกับ
บริษัทเอกชนท้องถิ่นนาบ้านปู เน็กซ์ อีเฟอร์รี่ (Banpu NEXT e-Ferry) เรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเลลาแรกของ
ไทย มาให้บริการเส้นทางท่องเที่ยวภูเก็ต-อ่าวพังงา พร้อมให้บริการยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร พร้อมกับ
แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่นการใช้บริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้า car sharing หรือแบบ car riding รวมทัง้ การ
บริหารจัดการเมืองด้วยสมาร์ทคอมมิวนิตีแ้ พลตฟอร์ม ที่นามาใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเมืองผ่านระบบเซ็นเซอร์
และนามาวิเคราะห์ประมวลผลด้วยการใช้ AI เพื่อช่วยแก้ปัญหาของชาวเมืองภูเก็ตได้อย่างตรงจุด เช่น การ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ-นา้ กล้องวงจรปิ ดอัจฉริยะที่สามารถตรวจวัดปริมาณคน คัดกรองโควิด -19 บริหารจุด
จอดรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นต้น

หน้า 61

2.2 การตลาดและการแข่งขัน
1. การตลาดและการแข่งขันธุรกิจถ่านหิน
1.1 ตลาดถ่านหินโลก
อุปสงค์ (Demand)
ความต้องการถ่านหินนาเข้าในปี 2563 หดตัวอย่างรุนแรงจากมาตรการล็อกดาวน์ (Lockdown) ของประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ coronavirus (Covid-19) ผลของมาตรการ Lockdown ที่ขยายไป
ทั่วโลกทาให้มีการจากัดกิจกรรมทางสังคม
การเดินทาง
และการทากิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ปั จจัยพืน้ ฐาน ทาให้การดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่หยุดชะงักและความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลงอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งเป็ นเหตุให้ความต้องการถ่านหินนาเข้าลดลงประมาณร้อยละ 8.1 เมื่อเทียบกับปี 2562
การหดตัวทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงส่งผลให้ราคานา้ มัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหินลดลงอย่างรวดเร็ว จนทาให้
ในทวีปยุโรปและบางช่วงเวลาในทวีปเอเชียก๊าซธรรมชาตินนั้ สามารถแข่งขันกับถ่านหินได้
ส่งผลให้มีการ
เดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิงมากขึน้ และมีการลดการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินลง ซึ่งมี
ส่วนทาให้การใช้ถา่ นหินลดลงมากขึน้ โดยเฉพาะในยุโรป
สาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงเป็ นประเทศผูน้ าเข้าถ่านหินรายใหญ่ท่สี ดุ ของโลก ถึงแม้รฐั บาลจะพยายาม
จากัดการนาเข้าเพื่อปกป้องธุรกิจถ่านหินในประเทศก็ตาม
การที่จีนได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
Covid-19 ตัง้ แต่ตน้ ปี 2563 ทาให้ความต้องการใช้ถา่ นหินลดลง และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ
Covid-19 ของรัฐบาลก็ส่งผลให้การผลิตถ่านหินลดลงเช่นกัน ประกอบกับถ่านหินนาเข้ามีราคาถูกกว่าถ่านหินที่
ผลิตในประเทศมาก ทาให้การนาเข้าถ่านหินในช่วงครึง่ แรกของปี อยู่ในระดับสูง
รัฐบาลจีนพยายามฟื ้ นเศรษฐกิจของประเทศตัง้ แต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยงั
หลีกเลี่ยงการทากิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทาให้สภาพเศรษฐกิจฟื ้ นตัวได้ชา้ ในด้านความต้องการใช้ไฟฟ้าได้ฟื้นตัว
กลับมาเท่ากับช่วงก่อนเกิดสถานการณ์ Covid-19 ตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2563 ที่ได้รบั แรงหนุนจากสภาพ
อากาศร้อนและอยูใ่ นช่วงที่การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนา้ ที่มาจากเขื่อนทาได้นอ้ ย ทาให้การกลับมาเดินเครื่อง
โรงไฟฟ้าถ่านหินกลับไปอยู่ในระดับเดียวกับช่วงก่อนสถานการณ์ Covid-19 เช่นกัน
การเกิดอุบตั เิ หตุท่เี หมืองถ่านหินในประเทศจีนหลายครัง้ ทาให้รฐั บาลนามาตรการตรวจสอบความปลอดภัยใน
การทาเหมืองมาใช้ ส่งผลให้หลายเหมืองต้องหยุดผลิตหรือลดกาลังการผลิตลงชั่วคราว ทาให้การเพิ่มกาลังการ
ผลิตถ่านหินทาได้ชา้ กว่าต่อการฟื ้ นตัวของความต้องการถ่านหิน
จึงส่งผลทาให้ราคาถ่านหินในประเทศจีน
ปรับตัวเพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวปลายปี 2563 ที่ความต้องการถ่านหินเพิม่ สูงขึน้ มาก แต่
ไม่สามารถเพิ่มกาลังการผลิตได้มากพอ ประกอบกับมีการควบคุมการนาเข้าที่เข้มงวด ทาให้ราคาถ่านหินใน
ประเทศยิง่ ปรับตัวสูงมาก
ด้านความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศจีนกับประเทศออสเตรเลียยังคงดาเนินอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ปีก่อน
หน้า โดยจีนได้เพิม่ ระยะเวลาในการทาพิธีการศุลกากรสาหรับถ่านหินที่นาเข้าจากออสเตรเลียให้ยาวนานกว่า
ประเทศอื่นมาก ซึ่งเป็ นการเพิ่มต้นทุนให้ผผู้ ลิตถ่านหินออสเตรเลีย อย่างไรก็ตามการนาเข้าถ่านหินจาก
ออสเตรเลียก็ยงั อยู่ในระดับสูง ทาให้ในช่วงปลายปี 2563 จีนได้ยกระดับการห้ามนาเข้าถ่านหินจากออสเตรเลีย
โดยการขอให้ผนู้ าเข้าถ่านหินหลีกเลี่ยงการซือ้ ถ่านหินจากออสเตรเลีย ทาให้ในช่วงปลายปี 2563 ผูน้ าเข้าที่ซือ้
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ถ่านหินจากออสเตรเลียไว้แล้วได้เทขายถ่านหินจากออสเตรเลียไปตลาดอื่น เป็ นเหตุให้ราคาถ่านหินออสเตรเลีย
ลดลงมาก ทัง้ นีห้ ลังจากเทขายถ่านหินออสเตรเลียแล้ว ผูน้ าเข้าจีนได้หนั ไปซือ้ ถ่านหินจากผูผ้ ลิตประเทศอื่นมา
ทดแทน ทาให้ราคาถ่านหินจากแหล่งอื่น นอกจากออสเตรเลียปรับตัวสูงขึน้ อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผซู้ ือ้ ถ่านหินใน
ประเทศอื่นๆ หันไปซือ้ ถ่านหินจากออสเตรเลียทาให้ราคาถ่านหินออสเตรเลียปรับขึน้ ตาม
อินเดีย การนาเข้าถ่านหินในปี 2563
หดตัวลงเช่นกันจากมาตรการ
Lockdown ของรัฐบาลตัง้ แต่ปลาย
เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม
2563 เพื่อสกัดการระบาดของ Covid19 ทาให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลง
มากในช่วง Lockdown ส่งผลให้ความ
ต้องการถ่านหินลดลงด้วยเช่นกัน
ในขณะที่การผลิตถ่านหินในประเทศ
อินเดียได้รบั ผลกระทบจาก
Lockdown ไม่มากนักเพราะได้รบั การยกเว้นเนื่องจากเป็ นกิจการจาเป็ นพืน้ ฐาน ทาให้ปริมาณถ่านหินมีมากเกิน
ความต้องการ อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้าถ่านหินที่อยู่ไกลจากแหล่งถ่านหินยังคงมีความต้องการใช้ถ่านหินนาเข้า
รวมทัง้ อุตสาหกรรมเหล็กและปูนซีเมนต์ยงั คงต้องการใช้ถา่ นหินนาเข้าที่มีคา่ ความร้อนสูงอยู่ โดยเฉพาะกลุ่ม
ปูนซีเมนต์ท่หี นั มานาเข้าถ่านหินแทน Petroleum Coke ที่มีราคาสูง ทัง้ นีก้ ารฟื ้ นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เป็ นไปอย่างช้าๆ เพราะอัตราการติดเชือ้ Covid-19 ในอินเดียยังอยู่ในระดับสูง ทาให้การฟื ้ นตัวของความต้องการ
ถ่านหินนาเข้าฟื ้ นตัวช้าเช่นกัน
ความต้องการถ่านหินนาเข้าของประเทศญี่ปนุ่ ก็ลดลงเช่นกัน จากมาตรการ Lockdown ของรัฐบาลที่ประกาศ
ภาวะฉุกเฉินช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมเพื่อสกัดการระบาดของ Covid-19 แต่ถึงแม้การฟื ้ นตัวทาง
เศรษฐกิจจะเป็ นไปอย่างช้าๆ จากจานวนผูต้ ดิ เชือ้ รายใหม่ยงั อยูใ่ นระดับสูง ความต้องการการใช้ถ่านหินกลับ
ลดลงไม่มากนัก เนื่องจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ส่วนใหญ่ยงั หยุดเดินเครื่องอยู่
การนาเข้าถ่านหินของเกาหลีใต้ลดลงในช่วงต้นปี 2563 เนื่องจากรัฐบาลจากัดการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ช่วงเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 เพื่อลดมลพิษทางอากาศ และมีการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์เพิ่มขึน้ ในช่วงเดือนพฤษภาคม เกาหลีใต้ประกาศมาตรการ Lockdown เพื่อสกัดการระบาดของ
Covid-19 ทาให้ความต้องการไฟฟ้าลดลงมาต่าสุดในรอบ 5 ปี และในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน
ราคาก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ตามสัญญาที่เชื่อมโยงกับราคานา้ มันได้ปรับตัวลงมาต่ามากตามราคานา้ มัน
ที่ปรับลงมา 3-6 เดือนก่อนหน้านัน้ ทาให้โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว LNG เป็ นเชือ้ เพลิงสามารถแข่งขันกับ
โรงไฟฟ้าถ่านหินได้ แต่ในช่วงปลายปี 2563 ราคาก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ได้ปรับสูงขึน้ จากความต้องการใช้ท่ี
สูงขึน้ ในช่วงฤดูหนาวทาให้ตน้ ทุนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินกลับมาถูกกว่าโรงไฟฟ้าก๊าซ แต่อย่างไรก็
ตามในช่วงเดือนธันวาคม เป็ นช่วงที่รฐั บาลจากัดการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินอีกครัง้ ทาให้การใช้ถา่ นหิน
นาเข้าของเกาหลีใต้ในปี ท่ผี ่านมาลดลงค่อนข้างมาก
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สาธารณรัฐไต้หวันได้ประกาศมาตรการ Lockdown เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของ Covid-19 ค่อนข้างเร็ว ทา
ให้ผลกระทบจาก Covid-19 มีไม่มากนัก และสามารถฟื ้ นเศรษฐกิจกลับมาอยู่ในระดับเดียวกับช่วงก่อน
Lockdown ค่อนข้างเร็ว ทาให้การใช้ถา่ นหินลดลงไม่มากนัก
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มกี ารนาเข้าถ่านหินโดยรวมเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามมีการนาเข้าถ่านหินเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนมากเนื่องจากความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึน้ มาก ทีม่ ีการเดินเครื่อง
โรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ ขณะทีก่ ารผลิตถ่านหินในประเทศลดลง เวียดนามเป็ นประเทศที่ได้รบั ผลกระทบจาก
Covid-19 ไม่มากนัก เนื่องจากมีการดาเนินมาตรการสกัดการแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่รวดเร็ว ส่วนประเทศ
อื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่จะมีการนาเข้าถ่านหินเพิ่มขึน้ จากปี ก่อน ทัง้ ๆ ที่มกี ารหดตัวทาง
เศรษฐกิจยกเว้นประเทศฟิ ลิปปิ นส์ท่กี ารนาเข้าถ่านหินลดลงเนื่องจากมาตรการ Lockdown ที่เข้มข้น
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานมีการนาเข้าถ่านหินเพิ่มขึน้ ทัง้ ๆ ที่มีมาตรการ Lockdown เนื่องจากมีการ
เดินเครื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ในช่วงปลายปี 2562
การนาเข้าถ่านหินในตลาดยุโรปลดลงมากในปี 2563 เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลงจากมาตรการ
Lockdown เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของ Covid-19 ประกอบกับราคาก๊าซธรรมชาติท่ตี ่ามากและการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ทาให้ความต้องการใช้ถา่ นหินลดลง นอกจากนีห้ ลายประเทศใน
ยุโรปได้เร่งดาเนินการตามแผนการยกเลิกการใช้ถ่านหินในโรงไฟฟ้าให้เร็วขึน้ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ให้ได้ตามเป้าหมาย ทัง้ นีม้ ีหลายประเทศจะยกเลิกการใช้ถ่านหินในการผลิตกระแสไฟฟ้าภายในปี 2568 ซึ่งจะ
ทาให้การใช้ถา่ นหินในยุโรปลดลงอย่างรวดเร็วมากขึน้
อุปทาน (Supply)
การส่งออกถ่านหินในปี 2563 ลดลงเนื่องจากความต้องการถ่านหินในตลาดโลกลดลงมาก
ทัง้ ๆ ที่การผลิต
ถ่านหินได้รบั การผ่อนผันจากมาตรการ Lockdown ในเกือบทุกประเทศ การส่งออกถ่านหินของสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียลดลงมากที่สดุ เนื่องจากความต้องการถ่านหินนาเข้าในประเทศที่เป็ นลูกค้าสาคัญ เช่น จีน อินเดีย
ลดลง
การส่งออกถ่านหินจากออสเตรเลียลดลงเช่นกัน เนื่องจากข้อพิพาททางการค้ากับจีน ทาให้จีนออกมาตราการ
ห้ามนาเข้าถ่านหินจากออสเตรเลีย ส่งผลให้ผผู้ ลิตถ่านหินของออสเตรเลียพยายามขายถ่านหินไปยังตลาดอื่น
เพื่อทดแทนตลาดจีน แต่ไม่สามารถชดเชยได้ทงั้ หมดเนื่องจากจีนมีปริมาณการนาเข้าถ่านหินสูงมาก
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ผูผ้ ลิตถ่านหินในสาธารณรัฐ
โคลอมเบียได้ลดกาลังการผลิต
ลง
เนื่องจากเหมืองถ่านหิน
หลายแหล่งได้หยุดผลิตชั่วคราว
เป็ นผลมาจากราคาถ่านหินใน
ยุโรปซึ่งเป็ นตลาดหลักของ
โคลอมเบียได้ลดลงในระดับต่า
มาก และเหมืองบางแห่งคนงาน
ได้มีการหยุดงานประท้วง
นอกจากนีผ้ ผู้ ลิตยังต้องปฏิบตั ิ
ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19 ตามมาตรการของรัฐบาล ทาให้ปริมาณการส่งออกส่งออก
ถ่านหินของโคลอมเบียลดลงมากเป็ นอันดับ 2 รองจากอินโดนีเซีย
ผูผ้ ลิตในสหพันธรัฐรัสเซียได้พยายามเพิ่มการส่งออกถ่านหินมายังเอเชียมากขึน้ เนื่องจากตลาดยุโรปมีการหด
ตัวลง รวมทัง้ การอ่อนค่าของสกุลเงินรูเบิล (Rouble) ทาให้ถ่านหินจากรัสเซียสามารถแข่งขันในตลาดเอเชียได้
นอกจากนีป้ ั ญหาการผลิตถ่านหินในโคลอมเบียมีผลต่อปริมาณการส่งออกถ่านหินของรัสเซียไปยุโรปลดลงไม่
มากนัก โดยรัสเซียเป็ นประเทศเดียวที่สามารถส่งออกได้เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับปี 2562 ทัง้ ที่ความต้องการถ่านหิน
นาเข้าในตลาดโลกหดตัวอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตามการส่งออกถ่านหินของรัสเซียมายังตลาดเอเชียยังมี ขอ้ จากัด
เรื่องกาลังการขนส่งทางรถไฟและกาลังการขนถ่ายถ่านหินผ่านท่าเรือ ทาให้ไม่สามารถเพิม่ การส่งออกมาเอเชีย
ได้มาก
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ในปี ท่ผี ่านมาได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ไม่มากนัก เพราะความ
ต้องการถ่านหินคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมเหล็กและปูนซีเมนต์จากอินเดียยังคงอยูใ่ นระดับสูง
ในขณะที่
ปริมาณถ่านหินคุณภาพดีสาหรับการส่งออกมีปริมาณจากัด
ในช่วงปลายปี แอฟริกาใต้ได้รบั ประโยชน์จาก
มาตรการที่จีนห้ามนาเข้าถ่านหินออสเตรเลีย ทาให้ผนู้ าเข้าของจีนหันมาซือ้ ถ่านหินจากผูผ้ ลิตในแอฟริกาใต้
ด้านการส่งออกถ่านหินของสหรัฐอเมริกาในปี 2563 มีปริมาณลดลง เนื่องจากความต้องการถ่านหินในยุโรปซึ่ง
เป็ นตลาดหลักของสหรัฐฯ ลดลง และราคาถ่านหินในตลาดโลกปรับลดลงมาอยูใ่ นระดับที่ต่ากว่าต้นทุน ทาให้
ผูผ้ ลิตถ่านหินลดการส่งออกลง
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ในปี 2563 บริษัทฯ จาหน่ายถ่านหินจากอินโดนีเซียจานวน 21.2 ล้านตัน ลดลงจากปี ก่อนหน้าร้อยละ 16.1
เนื่องจากความต้องการถ่านหินในตลาดโลกหดตัวอย่างรุนแรงและราคาถ่านหินลดลงมาก บริษทั ฯ มีสดั ส่วน
ปริมาณการขายไปประเทศจีนมากที่สดุ ที่รอ้ ยละ 22 รองลงมาคือตลาดประเทศญี่ปนุ่ และอินโดนีเซีย คิดเป็ น
ร้อยละ 21 และร้อยละ 18 ตามลาดับ โดยบริษัทฯ เพิ่มปริมาณการขายถ่านหินในอินโดนีเซียร้อยละ 14 จากปี
ก่อน เนื่องจากภาวะราคาถ่านหินใน
ตลาดโลกตกต่าจึงเน้นการขายใน
ประเทศ ประกอบกับความต้องการ
ใช้ถา่ นหินของอุตสาหกรรมถลุงโลหะ
ในอินโดนีเซียเพิ่มขึน้ มาก และเป็ น
ลูกค้าที่ให้ราคาสูง นอกจากนีแ้ ล้ว
บริษัทฯ ยังได้เพิ่มปริมาณการขายใน
ตลาดฟิ ลิปปิ นส์และตลาดเกิดใหม่
เช่น บังคลาเทศเพิ่มขึน้ ร้อยละ 23
และร้อยละ 12 จากปี ก่อนตามลาดับ
เนื่องจากเป็ นตลาดที่ให้ราคาสูง
1.2 ตลาดถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย
การผลิตถ่านหินของอินโดนีเซียในปี 2563 ลดลงจากปี ก่อนหน้าค่อนข้างมาก เนื่องจากความต้องการถ่านหินใน
ตลาดโลกลดลงมากจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 ของแต่ละประเทศ ตัวเลขการผลิตถ่านหิน
จากกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ของอินโดนีเซีย ในปี 2563 มีปริมาณการผลิตอยู่ท่ี 557 ล้านตัน ลดลงร้อยละ
9.5 จากปี 2562 ทัง้ นีก้ ารผลิตถ่านหินได้รบั ผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 ของ
รัฐบาลไม่มากนัก เนื่องจากถ่านหินจัดเป็ นสินค้าจาเป็ นทาให้ได้รบั การผ่อนปรนจากมาตรการของรัฐบาล
ในด้านการส่งออก ตัวเลขปริมาณการส่งออกถ่านหินในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2563 จากรมศุลกากรของ
อินโดนีเซียอยู่ท่ี 329 ล้านตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 14.1 โดยการส่งออกของอินโดนีเซียเริ่มฟื ้ น
ตัวในช่วงปลายปี เนื่องจากความต้องการถ่านหินนาเข้าของจีนและอินเดียทีเ่ พิ่มขึน้ คาดว่าตัวเลขประมาณการ
การส่งออกทัง้ ปี ประมาณ 404 ล้านตัน ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 12 และคิดเป็ นร้อยละ 72 ของปริมาณถ่านหินที่
ผลิตทัง้ หมดในอินโดนีเซีย โดยตลาดส่งออกหลักได้แก่ จีน อินเดีย ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้
ความต้องการใช้ถ่านหินในอินโดนีเซียเองในปี 2563 ซึง่ ได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19
เช่นเดียวกัน เนื่องจากรัฐบาลอินโดนีเซียประกาศมาตรการ Lockdown ทัง้ ประเทศในช่วงเดือนเมษายนพฤษภาคม 2563 โดยมีการจากัดการทากิจกรรมทางสังคมและการเดินทาง ทาให้โรงงานอุตสาหกรรมจานวน
มากต้องหยุดการผลิตชั่วคราว ทาให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลง อย่างไรก็ตามการใช้เชือ้ เพลิงถ่านหินใน
โรงไฟฟ้าลดลงไม่มากนัก เนื่องจากการเริม่ เดินเครื่องของโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ ประกอบกับความต้องการถ่าน
หินที่เพิ่มขึน้ จากการเริ่มเดินเครื่องการผลิตของโรงถลุงโลหะใหม่ ทาให้ความต้องการใช้ถา่ นหินโดยรวมลดลง
จากปี ก่อนหน้าไม่มากนัก ตัวเลขประมาณการความต้องการใช้ถา่ นหินในอินโดนีเซียทัง้ ปี 2563 อยู่ท่ี 136 ล้าน
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ตัน ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 1.4 แบ่งเป็ นใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าร้อยละ 71 ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์รอ้ ยละ
10 ในอุตสาหกรรมถลุงโลหะร้อยละ 9 และที่เหลือใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น สิ่งทอ ปุ๋ ย ปิ โตรเคมี เป็ นต้น
ในปี 2563 บริษัทฯ จาหน่ายถ่านหินในอินโดนีเซียจานวน 3.8 ล้านตัน คิดเป็ นร้อยละ 18 ของปริมาณการ
จาหน่ายถ่านหินทัง้ หมดของบริษทั ฯ จากแหล่งผลิตในอินโดนีเซีย คิดเป็ นส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 2.8
ของความต้องการใช้ถา่ นหินในอินโดนีเซีย โดยกลุ่มลูกค้าหลักเป็ นลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมถลุงโลหะมีสดั ส่วน
ร้อยละ 55 ของปริมาณการจาหน่ายถ่านหินทัง้ หมด รองลงมาเป็ นการจาหน่ายให้กบั โรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศ
อินโดนีเซียร้อยละ 39 และอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์รอ้ ยละ 6
ในปี ท่ผี ่านมารัฐบาลอินโดนีเซียได้มีการแก้ไขกฏหมายเหมืองแร่โดยอนุญาตให้บริษัทที่ได้รบั ใบอนุญาตทา
เหมืองในระบบสัญญาการทาเหมืองถ่านหิน Coal Contract of Work (CCoW) สามารถเปลี่ยนมาเป็ นใบอนุญาต
ตามกฎหมายเหมืองแร่ใหม่ Special Business Mining Licences (IUPK) โดยสามารถขยายอายุใบอนุญาต
ออกไปได้อีก 2 เทอมๆ ละ 10 ปี โดยมิตอ้ งมีการประกวดราคาใหม่ พร้อมทัง้ ได้ยกเลิกการจากัดการถือครองที่ดิน
ที่กาหนดไว้เดิมไม่เกิน 15,000 เฮกเตอร์ (Hectare : ha) ต่อหนึ่งใบอนุญาต
นอกจากนีร้ ฐั บาลอินโดนีเซียได้ประกาศใช้กฎหมายทางการค้าฉบับใหม่
โดยบังคับให้ผซู้ อื ้ ถ่านหินจาก
ต่างประเทศต้องใช้เรือสัญชาติอนิ โดนีเซีย (Indonesian Flagged) ในการขนถ่านหินเท่านัน้ อย่างไรก็ตามกฎ
ดังกล่าวก็ได้รบั การแก้ไขให้มีผลเฉพาะกับเรือเทกองที่มีขนาดไม่เกิน 10,000 Deadweight tonnage (DWT) ก่อน
มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากเรือสัญชาติอินโดนีเซียมีไม่เพียงพอในการขนสินค้าทัง้ หมด
1.3 ตลาดถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย
ถ่านหินส่วนใหญ่ท่บี ริษัท Centennial Coal Company Limited ผลิตนัน้ ถูกนาไปใช้ในโรงไฟฟ้าใน New South
Wales ในขณะเดียวกันการส่งออกไปยังโรงไฟฟ้าในเอเชียยังคงเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง ปั จจุบนั Centennial เป็ นผู้
จัดส่งประมาณร้อยละ 80 ของปริมาณเชือ้ เพลิงที่ตอ้ งใช้ในโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ใน Western Region การ
ขายถ่านหินให้กบั โรงไฟฟ้าเหล่านีจ้ ะทาภายใต้สญ
ั ญาระยะยาวที่มีการกาหนดปริมาณถ่านหินและราคาซือ้ ขาย
ล่วงหน้า การทาสัญญาจัดส่งถ่านหินในประเทศที่ทากับโรงไฟฟ้าใน New South Wales มีขอ้ ดีดงั นี ้
❑ ตาแหน่งของเหมือง Centennial มีการเชื่อมต่อระบบขนส่งถ่านหินเข้าไปยังโรงไฟฟ้าโดยตรง (มี
ลักษณะเป็ น mine-mouth) ทาให้ Centennial มีความได้เปรียบในการขนส่งโดยมีถนนและสายพาน
เฉพาะสาหรับการขนส่งถ่านหินไปยังโรงไฟฟ้า ซึ่งช่วยลดต้นทุนการขนส่งของ Centennial รวมไปถึง
ผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่น
❑ สัญญาเหล่านีอ
้ ยูใ่ นสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย จึงช่วยจากัดความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของอัตรา
แลกเปลี่ยน
❑ การจัดส่งถ่านหินในประเทศเป็ นธุรกิจที่ต่อเนื่อง
จึงสามารถสร้างกระแสเงินสดจากผูซ้ ือ้ ที่ส่วนใหญ่มี
อันดับความน่าเชื่อถือดีในระยะยาว ให้แก่ Centennial ได้อย่างต่อเนื่อง
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การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในตลาดถ่านหินรวมถึง
❑ ราคาถ่านหินเปลี่ยนแปลงจากสาเหตุตา
่ งๆ เช่น แรงกดดันทางต้นทุน ความขาดแคลนของอุปทาน
ใหม่ๆ ความไม่แน่นอนของอุปทานใหม่ และต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน ที่ยงั ถูกกว่าโดย
เปรียบเทียบจากการใช้เชือ้ เพลิงประเภทอื่น เช่น ก๊าซธรรมชาติ เป็ นต้น
❑ การบังคับใช้โควตานาเข้าถ่านหินของประเทศจีน โดยเฉพาะถ่านหินที่ถก
ู ผลิตจากประเทศออสเตรเลีย
แต่ Centennial มีปริมาณถ่านหินที่ส่งเข้าประเทศจีนค่อนข้างน้อย และมีตลาดเกิดใหม่ เช่นเวียดนาม
ฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซีย ที่มีความต้องการถ่านหินเพิม่ ขึน้ ทาให้ประเด็นนีส้ ่งผลกระทบต่อ Centennial ไม่
มาก
❑ จากภาวะราคาถ่านหินที่อ่อนตัวลงเนื่องมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
ทาให้ผผู้ ลิตถ่านหินมี
ความระมัดระวังในการลงทุนเพื่อเพิ่มกาลังการผลิต ผลที่ตามมากจะเห็นได้จากการที่ราคาถ่านหินเริ่ม
ปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ ในช่วงปลายปี ตามความต้องการที่เพิ่มขึน้ ในช่วงฤดูหนาว เนื่องจากอุปทานของถ่าน
หินลดลง
❑ โรงไฟฟ้าต่างประเทศเห็นว่าการมีแหล่งถ่านหินที่ม่ น
ั คงมีความสาคัญ โดยมีโรงไฟฟ้าต่างประเทศเข้า
มาลงทุนในโครงการเหมืองถ่านหินในออสเตรเลีย เพื่อทาสัญญาระยะยาวโดยซือ้ ถ่านหินที่ราคาตลาด
❑ ขัน
้ ตอนการอนุมตั ิการทาเหมืองเริ่มมีความยากขึน้ ในช่วง 4 - 5 ปี ท่ผี ่านมา ทาให้โครงการขยายหรือเพิ่ม
อุปทานถ่านหินเกิดขึน้ ได้ยากยิ่งขึน้ ดังนัน้ โรงไฟฟ้าในประเทศจึงอาจต้องซือ้ ถ่านหินในราคาที่สงู ขึน้
เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีถา่ นหินสาหรับใช้ในการผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะการซือ้ จากแหล่งถ่านหินปั จจุบนั ให้
มากที่สดุ รวมไปถึงการซือ้ ถ่านหินจากแหล่งผลิตที่อยู่ใกล้กบั โรงไฟฟ้า
❑ อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียมีการแข็งค่าขึน
้ ในทิศทางเดียวกับสกุลเงินอื่นๆ (เมื่อ
เปรียบเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ทาให้ผสู้ ่งออกถ่านหินต้องมีการควบคุมต้นทุนการผลิต
และค่าขนส่งอย่างเข้มงวด เพื่อการรักษาระดับการทากาไรต่อหน่วย
❑ จากกระแสการลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ได้ส่งผลให้สถาบันการเงินลดการให้เงินกูก้ บั ธุรกิจ
เหมืองถ่านหิน และโรงไฟฟ้าถ่านหิน ทาให้ธุรกิจทัง้ สองอย่างนีจ้ ดั หาเงินทุนเพื่อพัฒนาโครงการใหม่ๆ
หรือเพื่อเพิ่มกาลังการผลิตได้ยากขึน้ ผลกระทบกับ Centennial ไม่มากเนื่องจากมีการดาเนินงานตาม
ESG (Environment, Social, Governance) มีถา่ นหินสารองอยู่แล้ว และมีการสร้างกระแสเงินสดจาก
การดาเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง
ดังนัน้ ความต้องการใช้พลังงานที่สงู ขึน้ บวกกับความท้าทายในการจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ท่ีเพิ่มมากขึน้
จะทาให้แหล่งถ่านหินที่มีอยู่ปัจจุบนั มีมลู ค่ามากขึน้ และจากปั จจัยต่างๆ เหล่านี ้ Centennial ได้พิจารณาและ
วางแผนการขายถ่านหินให้สอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการถ่านหินที่ใช้เป็ นเชือ้ เพลิงให้ความร้อนที่
เพิ่ ม ขึ น้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เมื่ อ ภาระผู ก พัน ภายใต้สัญ ญาในประเทศเริ่ ม หมดลง Centennial จะยัง คงรัก ษา
ความสาคัญในการจัดส่งถ่านหินให้แก่โรงไฟฟ้าในประเทศ เป็ นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลัก

หน้า 68

1.4 ตลาดถ่านหินในประเทศไทย
การใช้ถา่ นหินในประเทศไทยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2563 มีปริมาณการใช้ถ่านหินในภาคเอกชนรวม
ประมาณ 18.7 ล้านตัน ลดลง 0.2 ล้านตัน หรือลดลงร้อยละ 1 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากการหดตัว
ทางเศรษฐกิจจากมาตรการ Lockdown ของรัฐบาลเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19 มาตรการ
Lockdown ส่งผลให้ความต้องการถ่านหินในภาคอุตสาหกรรมลดลงค่อนข้างมาก โดยอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ซง่ึ
เป็ นกลุ่มผูใ้ ช้ถ่านหินรายใหญ่ท่สี ดุ ในภาคเอกชน มีปริมาณการใช้ถ่านหินในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2563 อยู่ท่ี
ประมาณ 6.4 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 15.6 จากช่วงเดียวกันของปี กอ่ น
กลุ่มผูผ้ ลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer: IPP) ซึ่งเป็ นกลุ่มผูใ้ ช้ถา่ นหินใหญ่เป็ นอันดับ 2 รองจาก
กลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ มีปริมาณการใช้ถ่านหินในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2563 ประมาณ 5.4 ล้านตัน
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 3.8 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ทัง้ ที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยรวมลดลงเนื่องจากมาตรการ
Lockdown ทัง้ นีเ้ นื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินมีตน้ ทุนต่าที่สดุ เมื่อเทียบกับการผลิตไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงเชิง
พาณิชย์อื่น ๆ ทาให้โรงไฟฟ้าถ่านหินยังคงเดินเครื่องเต็มกาลังการผลิต
กลุ่มผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มผูผ้ ลิตสินค้าอุตสาหกรรมก็ได้รบั
ผลกระทบจากมาตรการ Lockdown ค่อนข้างมาก มีปริมาณการใช้ถา่ นหินในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2563
ประมาณ 1.5 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 19.2 จากช่วงเดียวกันของปี กอ่ น
ในขณะที่การใช้ถ่านหินในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ ปิ โตรเคมี สิง่ ทอ อาหาร รวมถึงกลุ่มผูค้ า้
ถ่านหินที่นาเข้าถ่านหินมากองเก็บเพื่อรอการขาย (Stock and Sales) มีปริมาณการใช้และการนาเข้าถ่านหินมา
กองเก็บในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2563 ประมาณ 5.4 ล้านตัน เพิ่มขึน้ ร้อยละ 28 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ทัง้ นีก้ ลุ่มผูค้ า้ ถ่านหินได้เร่งนาถ่านหินเข้ามากองเก็บในช่วงที่ราคาถ่านหินต่าเพื่อรอการขาย ทาให้ปริมาณถ่าน
หินในกลุ่มนีเ้ พิม่ ขึน้ มาก
นโยบายการตลาดธุรกิจถ่านหินของกลุ่มบริษัท
บริษัทฯ มีนโยบายการตลาดเพื่อเป้าหมายแห่งความสาเร็จร่วมกันที่ชดั เจน โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อผูม้ ี
ส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อสนับสนุนนโยบายการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ดังนี ้
1. เน้นการตลาดเชิงรุก ขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมตลาดหลักในเอเชีย
2. สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ
3. สร้างความพร้อมทางการตลาด เพื่อให้เป็ นทางเลือกที่ดีท่สี ดุ อยูเ่ สมอ
4. แข่งขันทางการตลาดอย่างมีเกียรติ มีจรรยาบรรณและให้ความเคารพต่อลูกค้า คู่แข่งขันทางธุรกิจและ
ผูม้ ีส่วนได้เสีย
5. พัฒนาบริษัทฯ ให้เป็ นแบบอย่างการเป็ นผูน้ าในธุรกิจ โดยยึดหลักผลประโยชน์ท่ที างลูกค้าจะได้รบั ต้อง
มาก่อนเสมอ
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กลยุทธ์ในการแข่งขันในธุรกิจถ่านหิน
การระบาดของ Covid-19 ทาให้ความต้องการถ่านหินในตลาดโลกลดลงและทาให้การแข่งขันในตลาดมีมากขึน้
อีกทัง้ ยังเป็ นข้อจากัดในการเดินทางไปพบปะลูกค้า บริษัทฯ จึงได้มีปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อรักษาศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯในตลาด โดยมีกลยุทธ์หลักๆ ดังนี ้
o ใช้ การสื่อสารออนไลน์
บริษัทฯ ได้มีการนาระบบการประชุมกับลูกค้าทางโทรศัพท์และการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดโี อมา
ใช้ในการสื่อสารกับลูกค้าและผูเ้ กี่ยวข้อง รวมทัง้ มีการใช้โปรแกรม Chat ต่างๆ มาช่วยเพิ่มความรวดเร็ว
ในการสื่อสารกับลูกค้า เพิ่มเติมจากการใช้ email ตามปกติ โดยเลือกโปรแกรม Chat ให้เหมาะสมกับ
ประเทศที่ลกู ค้าอยู่ ทาให้บริษทั ฯ สามารถรักษาความใกล้ชิดกับลูกค้าไว้ได้และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
o ระบบการแจ้ งข่าวสาร
บริษัทฯ ได้มีการส่ง email แจ้งผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ไปให้ลกู ค้าและผูม้ ีส่วนได้เสียทราบทุก
ไตรมาส เพื่อให้ลกู ค้ามีความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีศกั ยภาพที่จะส่งมอบถ่านหินให้กบั ลูกค้าได้ตามที่ตก
ลงกันไว้ นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังได้ใช้ระบบดังกล่าวในการแจ้งข่าวสารด้านต่างๆ แก่ลกู ค้าเช่นมาตรการ
รับมือกับ Covid-19 เป็ นต้น เพื่อให้ลกู ค้ามั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถส่งมอบถ่านหินให้กบั ลูกค้าได้
ถึงแม้จะต้องรับมือกับ Covid-19 ก็ตาม
o การพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากการที่ความต้องการถ่านหินในตลาดโลกลดลงมากเนื่องจากผลกระทบของ Covid-19 ทาให้เกิด
ภาวะอุปทานล้นตลาดและลูกค้ามีทางเลือกมากขึน้ บริษัทฯ จึงได้ปรับปรุงคุณภาพถ่านหินของบริษัทฯ
ให้ดีขึน้ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้สงู ขึน้ โดยการใช้ Optimization Model มาช่วยในการผสมถ่านหิน
เพื่อให้ได้ถา่ นหินที่มีคณ
ุ ภาพตรงกับความต้องการของตลาดเป้าหมายด้วยต้นทุนที่ต่าที่สดุ
ทาให้
บริษัทฯ สามารถจาหน่ายถ่านหินไปยังตลาดที่ให้ราคาสูงได้มากขึน้ และยังใช้ถา่ นหินที่บริษัทฯ ผลิตเอง
และถ่านหินที่ซือ้ จากแหล่งภายนอกให้เกิดมูลค่าเพิม่ สูงที่สดุ
o การมุ่งเน้ นตลาดเป้ าหมาย
บริษัทฯ ได้มีการแบ่ง segment ลูกค้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคณ
ุ ภาพสูงขึน้ เพื่อให้สามารถ
จาหน่ายไปยังตลาดที่ให้ราคาสูงให้ได้มากที่สดุ ในขณะที่ถา่ นหินคุณภาพต่าลงมานาไปจาหน่ายให้กบั
ลูกค้าประจาของบริษัทฯ ที่สามารถใช้ถา่ นหินคุณภาพต่าลงมาได้ ทาให้บริษัทฯ สามารถรักษาฐาน
ลูกค้าของบริษัทฯ ในตลาดหลักไว้ได้ในสภาวะที่ตลาดมีอปุ ทานส่วนเกินอยู่มาก
o ความมั่นคงในการส่งมอบ
บริษัทฯ ยังคงเน้นยา้ ถึงความมั่นคงและความสม่าเสมอในการส่งมอบสินค้าให้กบั ลูกค้า ผ่านการเป็ น
เจ้าของท่าเรือขนถ่ายถ่านหินขนาดใหญ่และการมีพนื ้ ที่กองเก็บถ่านหินขนาดใหญ่บริเวณท่าเรือ ที่ทา
ให้บริษัทฯ สามาถเตรียมถ่านหินให้พอเพียงกับการส่งมอบให้ลกู ค้าทัง้ ในเรื่องปริมาณและคุณภาพ ซึ่ง
ถือเป็ นแบรนด์ท่แี ข็งแกร่งของบริษัทฯในตลาดที่ได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน
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คู่แข่งขันทีส่ าคัญ
คู่แข่งขันที่สาคัญในตลาดโลกไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนักเนื่องจากธุรกิจถ่านหินเป็ นธุรกิจที่ผเู้ ล่นหน้าใหม่เข้ามา
ได้ยาก คู่แข่งขันที่สาคัญได้แก่ผผู้ ลิตถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย รัสเซีย และแอฟริกาใต้ เช่น
Glencore, Yancoal, PT. Bumi Resources, PT. Bukit Asam, PT. Adaro Indonesia, PT. Kideco Jaya
Agung, PT. Bayan Resources, PT. Golden Energy Mines, SUEK, Noble Energy เป็ นต้น ในขณะที่ผผู้ ลิต
ในอเมริกาและโคลอมเบียเข้ามาแข่งขันในตลาดเอเชียได้ยากขึน้ เนื่องจากแหล่งถ่านหินอยู่ไกลจากผูใ้ ช้ ทาให้
ต้องลดการผลิตลง นอกจากนีย้ งั มีผปู้ ระกอบการค้าถ่านหิน และผูผ้ ลิตรายเล็กอีกเป็ นจานวนมาก
สาหรับคู่แข่งขันในไทยที่สาคัญส่วนใหญ่ยงั คงเป็ นรายเดิมเช่น บริษัท เอสซีจี เทรดดิง้ จากัด บริษัท ลานนารี
ซอร์สเซส จากัด (มหาชน) บริษทั เอเชีย กรีน เอนเนอจี จากัด (มหาชน) เป็ นต้น และเนื่องจากถ่านหินที่ใช้ใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็ นถ่านหินนาเข้าจากต่างประเทศ ทาให้มผี ปู้ ระกอบการค้าถ่านหินเข้ามาแข่งขันในตลาด
เป็ นจานวนมาก อีกทัง้ ผูค้ า้ ถ่านหินรายเล็กในไทยและผูป้ ระกอบการค้าถ่านหินจากต่างประเทศสามารถเข้ามา
แข่งขันในตลาดผูซ้ ือ้ รายใหญ่ได้งา่ ย ทาให้มีค่แู ข่งมาก
นโยบายด้านราคา
ราคาจาหน่ายถ่านหินของบริษัทฯ จะอ้างอิงกับราคาถ่านหินในตลาดโลกในช่วงที่มีการเสนอขาย โดยจะมีการ
ปรับราคาถ่านหินไปตามคุณภาพถ่านหินที่จะจาหน่ายจริง โดยถ่านหินส่วนใหญ่จะเป็ นการจาหน่ายแบบราคา
เปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลก (Index Link) และใช้เครื่องมือทางการเงินช่วยในการบริหารความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของราคา ส่วนการขายถ่านหินให้กบั โรงไฟฟ้าในอินโดนีเซียจะใช้ราคาที่รฐั บาลอินโดนีเซียกาหนด
คือไม่เกิน 70 เหรียญสหรัฐต่อตัน สาหรับถ่านหินที่มีคา่ ความร้อน 6,322 kcal/kg, GAR
ลักษณะของลูกค้า
ลูกค้าหลักของบริษัทฯ เป็ นโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ในญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ ไต้หวัน จีน อินเดีย ฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซีย
อินโดนีเซีย เป็ นต้น ลูกค้าเหล่านีเ้ ป็ นบริษัทขนาดใหญ่ มีความมั่นคงสูง มีการซื อ้ ถ่านหินในแต่ละปี ในปริมาณ
มาก มีกระบวนการคัดเลือกผูข้ ายถ่านหินที่เข้มงวดและโปร่งใส การซือ้ ถ่านหินส่วนใหญ่จะทาผ่านการประกวด
ราคา มีทงั้ แบบสัญญาระยะสัน้ และสัญญาระยะยาว และบางส่วนซือ้ ในตลาดจร นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังได้
จาหน่ายถ่านหินให้กบั อุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น โรงงานปูนซีเมนต์ โรงงานกระดาษ โรงงานทาอิฐ เป็ นต้น ลูกค้าใน
กลุ่มนีจ้ ะซือ้ ถ่านหินในปริมาณที่นอ้ ยกว่ากลุ่มโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยทั่วไปจะเป็ นการทาสัญญาซือ้ ถ่านหิน
ระยะสัน้ กับผูผ้ ลิตหรือผูค้ า้ ถ่านหิน บางส่วนจะซือ้ ในตลาดจร
การจัดจาหน่ายและช่องทางการจัดจาหน่าย
บริษัทฯ ยังคงมอบหมายให้ BMS Coal Sales Pte., Ltd. ซึง่ เป็ นบริษัทในเครือบ้านปูฯ ที่จดั ตัง้ ขึน้ ที่สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ เป็ นผูด้ าเนินการด้านการตลาดและการจัดจาหน่ายถ่านหินของบริษัทฯ ที่ผลิตในอินโดนีเซียและ
ออสเตรเลีย รวมทัง้ ถ่านหินที่จดั หาจากแหล่งภายนอกเพื่อจาหน่าย การจาหน่ายถ่านหินของบริษัทฯ ส่วนใหญ่
จะเป็ นการเสนอขายตรงไปที่ผใู้ ช้โดย BMS Coal Sales Pte., Ltd. จะทาหน้าที่ในการหาตลาด เสนอขายถ่านหิน
เข้าประมูลและเจรจากับผูซ้ ือ้ รวมทัง้ ประสานงานกับผูซ้ ือ้ ในการจัดเรือมารับถ่านหินและการบริการหลังการขาย
ทาให้บริษัทฯ สามารถมุ่งเน้นลูกค้าและขยายตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2. การตลาดธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
1. ภาวะตลาดก๊าซธรรมชาติระดับโลก
ตลาดพลังงานทั่วโลกได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เกือบตลอดทัง้ ปี 2563
เกิดความผันผวนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงตลาดก๊าซธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสที่ 2
ปริมาณก๊าซธรรมชาติเหลวสาหรับการส่งออก (LNG) ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ ในขณะที่การบริโภคในสหรัฐฯ
ยังคงตัวได้ดี อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าสู่ไตรมาสที่ 3 และ 4 LNG และอุปสงค์ในสหรัฐฯมีการฟื ้ นตัวอย่างแข็งแกร่ง
ช่วยพยุงให้ราคาก๊าซธรรมชาติฟื้นตัวดีขึน้ อย่างไรก็ตาม ความต้องการใช้พลังงานในภาพรวมคาดว่าจะยังคง
ลดลงเล็กน้อยจากปั ญหาโรคระบาด
และการเติบโตของพลังงานในภาพรวมจะยังไม่สามารถฟื ้ นตัวอย่าง
เต็มที่จนกระทัง้ 2-3 ปี ขา้ งหน้านี ้
อย่างไรก็ดี แนวโน้มการเติบโตของความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติท่วั โลกยังคงแข็งแกร่ง ตามรายงานด้าน
สถานการณ์พลังงานโลกประจาปี 2563 (World Energy Outlook: WEO 2020) โดยสานักงานพลังงาน
ระหว่างประเทศ (The International Energy Agency : EIA) ระบุว่าแม้ความต้องการก๊าซธรรมชาติท่วั โลกจะ
ลดลงจากประมาณการปี ก่อน (IEA’s WEO 2019) แต่แนวโน้มความต้องการก๊าซธรรมชาติในภาพรวมยังคง
เป็ นบวกภายใต้สถานการณ์ตามนโยบายอ้างอิงปัจจุบนั โดยแผนภูมิดา้ นล่างนีแ้ สดงถึงการเปรียบเทียบความ
ต้องการใช้พลังงานประเภทหลักตามการคาดการณ์ของ IEA
อุปสงค์รวมของพลังงานหลักตามชนิดเชือ้ เพลิง ภายใต้สถานการณ์ตามนโยบายอ้างอิง
เปรียบเทียบกับการคาดการณ์ตามรายงาน WEO-2019, ช่วงปี 2573 – 2583

นับตัง้ แต่ปี 2573 อุปสงค์เชือ้ เพลิงอยู่ในระดับเดียวกันหรือต่ากว่าการคาดการณ์ก่อนเกิดวิกฤต แต่เมื่อเข้าใกล้
ปี 2583 อุปสงค์พลังงานหมุนเวียนเติบโตสูงกว่าคาดการณ์ ขณะที่อปุ สงค์ถ่านหินปรับตัวลดลง
หมายเหตุ : พลังงานนิวเคลียร์ มีการเปลี่ยนแปลงจากการคาดการณ์ก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพียง
เล็กน้อย โดยเริ่มต้นในปี 2573 อยู่ท่รี าว 800 ล้านตันเทียบเท่านา้ มันดิบ และเติบโตขึน้ ไปอยู่ท่ปี ระมาณ 900
ล้านตัน เทียบเท่านา้ มันดิบในปี 2583
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ความต้องการก๊าซธรรมชาติยงั คงเติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะเป็ นแหล่งพลังงานพืน้ ฐานที่มศี กั ยภาพ และเป็ น
ตัวเชื่อมพลังงานเชือ้ เพลิงดัง้ เดิมไปสู่พลังงานหมุนเวียน ด้วยเหตุท่กี ๊าซธรรมชาติมีปริมาณมาก ราคาค่อนข้าง
ต่า มีการปลดปล่อยคาร์บอนน้อย และมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน ไม่วา่ จะใช้ทงั้ เพื่อผลิตความร้อนหรือเพื่อ
การขนส่ง อย่างไรก็ตาม ก๊าซธรรมชาติมีความแตกต่างจากสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ ด้วยสถานะที่เป็ น
ก๊าซทาให้ยากต่อการขนส่ง ส่งผลให้ราคาของก๊าซธรรมชาติแต่ละตลาดมีความแตกต่างกัน
หลังเกิดการระบาด COVID-19 ความต้องการก๊าซธรรมชาติของประเทศในภูมิภาคเอเชียยังคงเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยคาดการณ์วา่ จีน อินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็ นกลุ่มผูบ้ ริโภคก๊าซธรรมชาติรายใหญ่
ที่สดุ ของโลก การเติบโตของความต้องการก๊าซธรรมชาติและพลังงานหลักอื่น ๆ ที่เพิม่ ขึน้ นัน้ ส่วนหนึ่งเกิดจาก
ภูมิภาคตะวันออกกลาง อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ดว้ ย แผนภูมิดา้ นล่างแสดงถึงความต้องการก๊าซ
ธรรมชาติในแต่ละภูมิภาคตามการคาดการณ์ของ IEA ภายใต้สถานการณ์ตามนโยบายอ้างอิง

การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์พลังงานหลักตามชนิดของเชือ้ เพลิงและภูมิภาค
ภายใต้สถานการณ์ตามนโยบายอ้างอิง ปี 2562 - 2573

หมายเหตุ : GDP CAAGR หมายถึงอัตราการเติบโตของพลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเฉลี่ยนต่อปี แบบทบต้น

สหรัฐฯ รัสเซีย และตะวันออกกลางจะยังคงเป็ นผูผ้ ลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ท่สี ดุ ในอนาคต โดยคาดการณ์วา่
การเติบโตของอุปทานก๊าซธรรมชาติจะลดลงกว่าประมาณการก่อนหน้าเล็กน้อยเพื่อปรับสมดุลให้สอดคล้อง
กับอัตราการเติบโตของอุปสงค์
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2. ภาวะตลาดก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา
ตลาดก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ ได้รบั ผลกระทบอย่างมากในปี 2563 เนื่องจากอุปสงค์ในภาพรวมลดลงในช่วง
ครึง่ ปี แรกและอุปทานที่ลน้ ตลาดอย่างต่อเนื่องตลอดทัง้ ปี รวมทัง้ ฤดูหนาวเริ่มต้นเร็วขึน้ ในปี 2563 และปี 2564
ราคาก๊าซธรรมชาติอา้ งอิงจากดัชนีเฮนรี่ฮบั (Henry Hub) เฉลี่ยอยูท่ ่ี 2.03 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียใู นปี 2563
ซึ่งเป็ นราคาค่าเฉลี่ยรายปี ท่ตี ่าที่สดุ นับตัง้ แต่ปี 2540 เหตุเพราะอุปทานจากแหล่งก๊าซใหม่ลน้ ตลาดอย่างมี
นัยสาคัญ เนื่องจากปริมาณก๊าซธรรมชาติท่เี พิม่ ขึน้ จากแหล่งใหม่ในสหรัฐฯ ประกอบกับอุปสงค์ท่ลี ดลงจาก
โรคระบาด โดยเฉพาะอุปสงค์ LNG ในไตรมาสที่ 2 และ 3 ปี 2563 แผนภูมดิ า้ นล่างแสดงถึงราคาก๊าซ
ธรรมชาติเฉลี่ยรายปี ตัง้ แต่ปี 2540 – 2563 อ้างอิงจากดัชนี Henry Hub ตามรายงานของสานักสารสนเทศ
ด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA)
ราคาก๊าซธรรมชาติตลาดจรเฉลี่ยอ้างอิงจากดัชนี Henry Hub (เหรียญสหรัฐ/ล้านบีทยี ู)

ที่มา: เว็บไซต์ของ EIA: https: //www.eia.gov/dnav/ng/hist/rngwhhdm.htm
ในช่วงครึง่ หลังของปี 2563 ราคาก๊าซธรรมชาติอา้ งอิงจากดัชนี Henry Hub ปรับตัวเพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ
เนื่องจากการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจหลังช่วงที่มกี ารล็อคดาวน์อย่างเข้มงวด กระตุน้ ให้อปุ สงค์เพิ่มขึน้ มาอีกครัง้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการใช้ก๊าซ LNG ที่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจากประมาณ 3 พันล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อ
วัน (Bcfd) เป็ น 10-11 พันล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวันในช่วงปลายปี นอกจากนี ้ ราคานา้ มันที่ปรับลดลงอย่าง
รุนแรง และติดลบเป็ นครัง้ แรกในประวัติศาสตร์ในเดือนเมษายน 2563 ส่งผลให้ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติ
ที่ได้จากการผลิตนา้ มันดิบลดลงตามไปด้วย
แผนภูมิดา้ นล่างโดย BTU Analytics แสดงถึงการคาดการณ์อปุ ทานก๊าซธรรมชาติของสหรัฐฯ ว่าจะคงที่
ในช่วง 110 พันล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน และคงปริมาณการผลิตในไว้ท่รี ะดับนีใ้ นระยะยาว อย่างไรก็ตาม
นับตัง้ แต่ปี 2583 เป็ นต้นไป อุปทานก๊าซธรรมชาติจานวนมากจะมาจากแหล่งผลิตที่มตี น้ ทุนสูงขึน้ เพื่อทดแทน
กาลังการผลิตที่ลดลงจากแหล่งผลิตหลักในปั จจุบนั
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นอกจากนัน้ ในปี 2563 ยังมีการเลือกตัง้ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดยนายโจเซฟ โรบิเนตต์ ไบเดน ซึง่ ได้รบั เลือก
เป็ นประธานาธิบดีคนใหม่และคณะทางานได้ให้คามั่นว่าจะทาการปฏิรูปนโยบายหลาย ๆ ด้าน ซึ่งรวมถึง
เป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิให้เป็ นศูนย์ (Net-zero Carbon) ภายในปี 2593 ในขณะที่การ
กาหนดมาตรการและกลไกเชิงนโยบายเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวยังอยู่ในการพัฒนาอยู่นนั้
คณะทางาน
ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ให้ความสาคัญกับการขับเคลื่อนสหรัฐฯ ไปสู่อนาคต “สีเขียว” คณะบริหารของ
ประธานาธิบดีไบเดนได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะบังคับใช้มาตรฐานด้านอุตสาหกรรมพลังงานที่
เข้มงวดขึน้ โดยถือให้การปล่อยก๊าซมีเทนและการจัดการนา้ เป็ นประเด็นที่ให้ความสาคัญ
ในขณะเดียวกัน มีการคาดการณ์ว่าอุปสงค์ในตลาดสหรัฐฯ จะยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยส่วนใหญ่ระบุ
ว่าอุปสงค์ก๊าซธรรมชาติจะยังคงเติบโตสอดคล้องกับทิศทางของอุปทาน
การขยายตัวของอุปสงค์ก๊าซ
ธรรมชาติในสหรัฐฯ คาดว่าน่าจะมาจากการส่งออก LNG และการส่งออกไปเม็กซิโกเป็ นหลัก ในขณะที่อปุ สงค์
ภายในประเทศยังค่อนข้างคงที่
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3. ภาวะตลาดก๊าซธรรมชาติในแหล่งท้องถิน่
ในเดือนพฤษภาคมปี 2563 บ้านปูได้แปรสถานะ BKV Oil & Gas Capital Partners จากกองทุนไปอยู่ในรูป
บริษัท และเปลี่ยนชื่อเป็ น BKV Corporation (BKV) ซึ่งบ้านปูได้กลายเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ท่มี ่งุ เน้นขยายการ
ลงทุนในก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ ปั จจุบนั นี ้ BKV Corporation ถือครองผลประโยชน์ในแหล่งก๊าซธรรมชาติท่ี
สาคัญ 2 แหล่ง คือ แหล่งก๊าซธรรมชาติมาร์เซลลัส (Marcellus) ในบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐเพนซิล
เวเนีย (NEPA) และแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ (Barnett) บริเวณภูมิภาคฟอร์ต เวิรธ์ รัฐเท็กซัส ตลาดเหล่านี ้
มีปัจจัยพืน้ ฐานเฉพาะตัว โดยแต่ละแห่งมีรายละเอียดดังนี ้
• แหล่งก๊าซธรรมชาติมาร์เซลลัส (Marcellus) บริเวณรัฐเพนซิลเวเนียตะวันออกเฉียงเหนือ
ในปี 2563 บ้านปูมีปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติสทุ ธิ 62.4 พันล้านลูกบาศก์ฟตุ หรือเฉลี่ย 170.5 ล้าน
ลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน (MMcfd) จากแหล่งผลิตมาร์เซลลัส ซึ่งรวมทัง้ หลุมผลิตที่ดาเนินการเองและร่วมทุนกับ
ผูด้ าเนินการรายอื่น ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งมาร์เซลลัส ในไตรมาสแรกของปี 2563 มีความ
แข็งแกร่ง เช่นเดียวกับแหล่งอื่น ๆ ในภูมิภาคแอปพาเลเชีย (Appalachia) โดยอุปทานปรับลดลงในไตรมาสที่
สอง เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติ Henry Hub รวมถึงราคาในตลาดท้องถิ่นตกต่ามาก ต่อมาในช่วงครึง่ หลัง
ของปี อุปทานได้ฟื้นตัวขึน้ เล็กน้อยจากราคาก๊าซธรรมชาติท่ปี รับตัวดีขึน้
ภาวะอุปทานล้นตลาดในพืน้ ที่ NEPA ส่งผลให้เกิดช่องว่างความแตกต่างระหว่างราคาก๊าซธรรมชาติใน
ท้องถิ่นกับราคาอ้างอิงจากดัชนี Henry Hub ที่กว้างเกือบตลอดทัง้ ปี มีเพียงปลายไตรมาสสุดท้ายปี 2563
เท่านัน้ ที่ช่องว่างดังกล่าวแคบลง
เนื่องจากอุปสงค์ในการผลิตความร้อนและไฟฟ้าได้ชว่ ยพยุงราคาก๊าซ
ธรรมชาติในท้องถิ่นให้กลับสูงขึน้ สู่ในระดับที่เคยเป็ นในอดีต
•

แหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ (Barnett)

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 BKV Corporation (BKV) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบ้านปูได้บรรลุขอ้ ตกลงการเข้าซือ้
สินทรัพย์แหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์จาก Devon Energy Corporation ซึ่งถือว่าเป็ นแหล่งที่สาคัญต่อพอร์ต
การลงทุนในอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ โดยมีปริมาณการผลิตไตรมาสที่ 4 อยู่ท่ี 52.7 พันล้านลูกบาศก์ฟตุ
เทียบเท่าก๊าซธรรมชาติ (Bcfe) หรือประมาณ 573 ล้านลูกบาศก์เทียบเท่าก๊าซธรรมชาติต่อวัน (MMcfed) การ
ผลิตจากแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์คดิ เป็ นร้อยละ 78 ของปริมาณการผลิตเทียบเท่าก๊าซธรรมชาติทงั้ หมด
ในไตรมาสที่ 4 ที่ BKV ถือครองอยู่
ตลาดท้องถิ่นของบาร์เนตต์อยูใ่ กล้ศนู ย์กลางอุปสงค์ท่สี าคัญในบริเวณรัฐแถบชายฝั่งอ่าวของสหรัฐฯ ซึ่งเป็ น
สถานที่หลักในการส่งออก LNG ท่อส่งออกก๊าซฯไปยังเม็กซิโก และเป็ นพืน้ ที่ซ่งึ ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ
เพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็วจากอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี และอุปสงค์ในท้องถิ่น ดังนัน้ ราคาท้องถิ่นของก๊าซธรรมชาติใน
ตลาดบาร์เนตต์จึงใกล้เคียงกับราคาดัชนี Henry Hub สาหรับแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ คาดการณ์ว่าจะมี
กาลังการผลิตก๊าซธรรมชาติแห้ง (Dry Gas) ราวร้อยละ 70 และ Natural Gas Liquid (NGL) และคอนเดน
เสต (Condensate) ราวร้อยละ 30 ซึง่ ราคา NGL และคอนเดนเสตจะใกล้เคียงและอิงกับราคานา้ มันมากกว่า
ราคาก๊าซธรรมชาติ ทัง้ นี ้ ก๊าซธรรมชาติและ NGL มีสดั ส่วนที่แตกต่างกันไปตามที่ตงั้ ของแหล่งผลิตและปั จจัย
อื่น ๆ และถูกคานวนโดยโรงงานแยกก๊าซธรรมชาติในแต่ละพืน้ ที่
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4. การตลาดธุรกิจไฟฟ้ า
การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในปี ท่ผี ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อคาดการณ์ความ
ต้องการไฟฟ้ารวมทั่วโลก โดยได้ปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปี 2562 หรือประมาณ 500 เทระวัตต์ชั่วโมง (TWh) อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ความต้องการไฟฟ้าในปี 2568 จะปรับตัวสูงขึน้ กว่าปี ก่อนหน้าร้อยละ 10
หรือคิดเป็ นความต้องการไฟฟ้าสูงกว่า 26,000 เทระวัตต์-ชั่วโมง โดยคาดการณ์ความต้องการไฟฟ้าทั่วโลกเติบโต
ต่อเนื่องที่ 29,000 เทระวัตต์-ชั่วโมง ภายในปี 2573 ทัง้ นี ้ ความต้องการไฟฟ้าที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ จากทัง้ ภาคบริการ
และอุตสาหกรรมเป็ นผลให้สดั ส่วนความต้องการใช้ไฟฟ้าต่อความต้องการใช้พลังงานทัง้ หมดภายในปี 2573 อยู่ท่ี
ร้อยละ 21.4 ของความต้องการพลังงานขัน้ สุดท้ายรวม ในการนี ้ การเตรียมการด้านความต้องการไฟฟ้าเป็ น สิ่ง
สาคัญในช่วงการระบาดของโควิด-19
เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการตอบสนองการเติบโตของความต้องการ
พลังงานที่เพิ่มขึน้ เมื่อเศรษฐกิจเริม่ ฟื ้ นตัว
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ทีม่ า : รายงานประจาปี ดา้ นสถานการณ์พลังงานโลกปี 2563 (World Energy Outlook: WEO 2020) ของสานักงานพลังงาน
ระหว่างประเทศ หรือ The International Energy Agency (IEA) 2020e คาดการณ์สาหรับปี 2563

หากพิจารณาสัดส่วนกาลังผลิตไฟฟ้าของโลกโดยแยกตามประเภทเชือ้ เพลิง
กาลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน และนิวเคลียร์มีสดั ส่วนสูงกว่ากาลังผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเป็ นครัง้ แรกในปี 2562 และมีแนวโน้มเติบโต
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม การให้ความสาคัญกับผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม และมาตรการจากรัฐบาลในหลายประเทศที่ส่งเสริมการใช้และการตัง้ เป้าหมายการเติบโตของพลังงาน
หมุนเวียน นอกจากนีเ้ มื่อพิจารณาจากการคาดการณ์ในปี 2568 กาลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจะเติบโต
ในสัดส่วนร้อยละ 43 ของกาลังผลิตไฟฟ้ารวมของโลก ในขณะเดียวกัน กาลังผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินมีแนวโน้ม
ลดลงจากร้อยละ 35 ในปี 2563 อยู่ท่ีรอ้ ยละ 28 ในปี 2573 อย่างไรก็ตาม ถ่านหินยังคงเป็ นเชือ้ เพลิงหลักในการ
ผลิตไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยเฉพาะในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่แผนการใช้พลังงานของประเทศยังคง
สัดส่วนกาลังผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินที่รอ้ ยละ 30 ของกาลังผลิตไฟฟ้าส่วนเพิม่ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้า
สูงสุดของประเทศ (Peak Demand)
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Index (2019 = 100%)

กราฟเปรียบเทียบประมาณการความต้องการไฟฟ้ าและสัดส่วนกาลังผลิตไฟฟ้ าจากเชือ้ เพลิงแต่ละประเภท
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ทีม่ า : รายงานประจาปี ดา้ นสถานการณ์พลังงานโลกปี 2563 (World Energy Outlook: WEO 2020) ของสานักงานพลังงาน
ระหว่างประเทศ หรือ The International Energy Agency (IEA) 2020e คาดการณ์สาหรับปี 2563

ในขณะเดียวกัน กาลังผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติคาดการณ์ลดลงเพียงร้อยละ 1 ในปี ท่ผี ่านมา เนื่องจากก๊าซ
ธรรมชาติมีบทบาทสาคัญในการเพิ่มความมั่นคงและความยืดหยุน่ (Flexibility) ของระบบส่งไฟฟ้าในช่วงการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 และแหล่งก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกามีขนาดใหญ่และมีตน้ ทุนต่า จึงมีอิทธิพลต่อ
สภาวะความผันผวนของตลาดก๊าซธรรมชาติทงั้ ในสหรัฐอเมริกาเอง รวมไปถึงประเทศแคนาดา และทวีปยุโรป
นอกจากนี ้ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมีการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจากถ่านหินเป็ นก๊าซธรรมชาติ (Coal to Gas
Switching) จึงทาให้คาดการณ์สดั ส่วนกาลังผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติในช่วงปี คงที่อยู่ท่รี อ้ ยละ 22-23 ของ
กาลังผลิตไฟฟ้ารวม

กราฟสัดส่วนการใช้ถ่านหินเป็ นเชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้ าของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ทีม่ า : คาดการณ์ของสภาการไฟฟ้าจีน (China Electricity Council: CEC) และ Bloomberg
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1. ภาวะตลาดและการแข่งขันในประเทศไทย
ในปี 2563 ประเทศไทยมีกาลังผลิตติดตัง้ ไฟฟ้าอยู่ท่รี ะดับ 45,478 เมกะวัตต์ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.4 จากปี 2562 ซึ่ง
ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดเกิดขึน้ ในเดือนมีนาคมก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ระดับ 28,637 เมกะวัตต์
แต่ยงั คงต่ากว่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของปี 2562 ที่ระดับ 30,853 เมกะวัตต์ อยู่ 2,217 เมกะวัตต์ หรือคิด
เป็ นร้อยละ 7.2 โดยมีสดั ส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติรอ้ ยละ 56 ถ่านหินร้อย
ละ 18 พลังนา้ ในประเทศร้อยละ 2.3 พลังนา้ จากต่างประเทศร้อยละ 14 พลังงานหมุนเวียนร้อยละ 9.8 และ
นา้ มันร้อยละ 0.1
เปรียบเทียบแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ าและสัดส่วนกาลังผลิตไฟฟ้ าจากเชือ้ เพลิงแต่ละประเภทในปั จจุบัน

ทีม่ า : สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน *ข้อมูล ณ สิน้ เดือนตุลาคม 2563

ตามแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้า หรือ PDP 2018 ซึ่งเป็ นแผนหลักในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศให้
เพียงพอกับความต้องการใช้และเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ มีกรอบระยะเวลาของแผน
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยครอบคลุมตัง้ แต่ปี 2561-2580 โดยการพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าให้
เหมาะสมกับความต้องการใช้ไฟฟ้าและศักยภาพในแต่ละภูมิภาค และเน้นความเชื่อมโยงระหว่างการลงทุนใน
การผลิ ตไฟฟ้า ความมั่นคงของระบบสายส่ งไฟฟ้ า และการส่ งเสริมการแข่ งขัน ภายใต้การกากับดูแลให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการตัง้ เป้าในปี 2580 จะมีกาลังการผลิตไฟฟ้ารวมทัง้ สิน้ 77,211 เมกะวัตต์ เป็ นกาลัง
ผลิตไฟฟ้าใหม่ 56,431 เมกะวัตต์ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในปี 2580 และทดแทนโรงไฟฟ้าที่หมดอายุ
สัญญาและต้องปลดออกจากระบบ ซึ่งตามแผนพัฒนาพลังงาน PDP 2018 ฉบับนี ้ ได้มีการปรับลดปริมาณการ
ผลิตไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงถ่านหินลงจากแผน PDP 2015 เพื่อเป็ นการลดการปล่อยก๊า ซคาร์บอนไดออกไซด์ให้
สอดคล้องกับข้อตกลงของ COP 21 และลดความขัดแย้งของประชาชนในบางพืน้ ที่ โดยเปลี่ยนมาใช้เชือ้ เพลิง
ก๊าซธรรมชาติ ให้ราคาค่าไฟฟ้าอยู่ในระดับเหมาะสม และยังมีการจัดสรรโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ ตาม
นโยบายการส่ ง เสริ ม ของภาครัฐ เช่ น โรงไฟฟ้ า ขยะชุม ชน โรงไฟฟ้ า ชี ว มวลประชารัฐ โครงการพลัง งาน
แสงอาทิตย์โซลาร์ภาคประชาชนปี ละ 100 เมกะวัตต์ เป็ นเวลา 10 ปี รวม 1,000 เมกะวัตต์ ทั้งนีแ้ ผนพัฒนา
พลังงาน หรือ PDP จะมีการทบทวนใหม่ทุก 5 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย
ของแผนอย่างมีนยั สาคัญ และให้มีการศึกษาและจัดทาแผนการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพื่อเสริมความมั่นคงของ
ระบบไฟฟ้า เพิ่มประสิทธิภาพ เป็ นศูนย์กลางซือ้ ขายไฟฟ้า (Grid connection) ในภูมิภาค รวมถึงการเชื่อมโยง
กับระบบจาหน่าย เพื่อให้สามารถรองรับพลังงานหมุนเวียนในอนาคต (Grid Modernization) ต่อไป
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2. ภาวะตลาดและการแข่งขันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
สปป.ลาวมีความแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวคือ มีกาลังผลิตไฟฟ้า
จากโรงไฟฟ้าพลังงานนา้ เป็ นสัดส่วนสาคัญเนื่องจากไม่มีแหล่งนา้ มันและก๊าซสารอง อีกทั้งยังมีถ่านหินปริมาณ
จากัด อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดงั กล่าวได้เปลี่ยนไปเมื่อปี 2559 จากการเดินเครื่องเต็มกาลังของโรงไฟฟ้า HPC
(โรงไฟฟ้าหงสา) โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินแห่งแรกของ สปป.ลาว ด้วยข้อจากัดด้านแหล่งถ่านหิน สปป.ลาว จึงยัง
ไม่ มี แ ผนก่ อ สร้า งโรงไฟฟ้ า พลัง งานถ่ า นหิ น อื่ น ในระหว่ า งปี 2559 - 2563 ทั้ง นี ้ สปป.ลาวยัง คงเป็ น ผู้ส่ง ออก
กระแสไฟฟ้ า ที่สาคัญในภูมิภาค โดยภายในปี 2568 สปป.ลาวได้ทาข้อ ตกลงระหว่า งประเทศในการส่งออก
กระแสไฟฟ้า โดยจะส่งออกไฟฟ้าให้กับประเทศไทยจานวน 9,000 เมกะวัตต์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
5,000 เมกะวัตต์ และราชอาณาจักรกัมพูชา 200 เมกะวัตต์ ทั้งนี ้ ไทยและ สปป.ลาวทาการซือ้ ขายไฟฟ้าผ่าน
โรงไฟฟ้าทัง้ หมด 7 แห่ง แบ่งเป็ นโรงไฟฟ้าพลังงานนา้ 6 แห่ง และโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน 1 แห่ง
3. ภาวะตลาดและการแข่งขันในสาธารณรัฐประชาชนจีน
การเติบโตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในจีนมีอตั ราการเจริญเติบโตของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในประเทศ ดังนี ้
หน่วย

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

อัตราการเจริญเติบโตของกาลังผลิต

ร้อยละ

6.6

6.3

6.7

กาลังผลิตรวม

กิกะวัตต์

2,210

2,073

1,949

ทีม่ า : สานักงานข้อมูลพลังงานแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน (National Energy Administration: NEA)

การปฏิ รู ป ภาคพลังงานอย่ างต่อ เนื่ อ งและการพัฒนาเทคโนโลยีพ ลังงานหมุน เวียนของจี นส่ ง ผลให้ตน้ ทุน
พลังงานหมุนเวียนต่าลง ซึ่งเป็ นผลดีต่อการลงทุนของภาคเอกชน ทั้งนี ้ ในปี 2563 อัตราการเจริญเติบโตของ
กาลังผลิตอยู่ท่ีรอ้ ยละ 6.6 ของกาลังผลิตรวม เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับปี ก่อ น โดยประมาณร้อยละ 53 ของสัดส่วน
กาลังผลิตไฟฟ้าส่วนเพิ่มหลักในปี 2563 มาจากการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่จากพลังงานหมุนเวียน (แต่ไม่รวม
พลังงานนา้ ) ทัง้ นี ้ สภาการไฟฟ้าจีนตัง้ เป้าหมายการเติบโตของกาลังผลิตไฟฟ้าส่วนเพิ่มจากพลังงานแสงอาทิตย์
และพลังงานลมที่ 120 กิกะวัตต์ ในปี 2564
4. ภาวะตลาดและการแข่งขันในประเทศญี่ปุ่น
ญี่ ปุ่นมีอัตราการเจริญเติบโตของปริมาณการใช้ไฟฟ้าคงที่ โดยกาลังผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่ มาจากพลังงาน
เชือ้ เพลิงทั่วไป และบางส่วนมาจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 24 หรือจานวน 63,764 เมกะวัตต์
แบ่งเป็ นกาลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 3,580 เมกะวัตต์ พลังงานแสงอาทิตย์ 10,549 เมกะวัตต์ และพลังงานนา้
49,653 เมกะวัตต์ ทัง้ นี ้ แผนพัฒนาพลังงานฉบับที่ 5 ของประเทศญี่ปนุ่ (5th Basic Energy Plan) ได้ตงั้ เป้าหมาย
สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ รอ้ ยละ 22 - 24 ภายในปี 2573 รัฐบาลญี่ปนจึ
ุ่ งได้ปรับเปลี่ยนอัตรา
การรับซือ้ ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน จากรูปแบบอัตรารับซือ้ ไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ (Feed-in Tariff: FiT)
เป็ น แบบอัต รารับ ซื อ้ ไฟฟ้ า แบบเปิ ด ประมูล (Auction Scheme) ตั้ง แต่ ปี 2560ซึ่ง โครงการโรงไฟฟ้ า พลัง งาน
แสงอาทิ ต ย์ท่ี พัฒ นาใหม่ จ ะมี ร าคารับ ซื อ้ ไฟฟ้ า ในรู ป แบบเปิ ด ประมูลเฉลี่ ย อยู่ ท่ี 12 เยนต่ อ กิ โลวัต ต์- ชั่ว โมง
นอกจากนีย้ งั มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบสาหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีมีกาลังผลิต
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มากกว่า 40 เมกะวัตต์ โดยกาหนดให้จดั ทารายงานการวิเ คราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact
Assessment: EIA) มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่เดือนเมษายนปี 2563
เปรียบเทียบแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ าและสัดส่วนกาลังผลิตไฟฟ้ าจากเชือ้ เพลิงแต่ละประเภทในปั จจุบัน

Jikk

ทีม่ า: แผนยุทธศาสตร์พลังงานฉบับที่ 4, กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญีป่ นุ่
(Ministry of Economy, Trade and Industry: METI), ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2563

5. ภาวะตลาดและการแข่งขันในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ในปี 2563 เวียดนามมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3
เนื่องด้วยผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ในปี ท่ผี ่านมา ทัง้ นี ้ คาดการณ์ GDP ในปี 2564 อยู่ท่ปี ระมาณ
ร้อยละ 6 เป็ นผลจากการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและการจากัดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ใน
ประเทศ ตามแผนแม่บทการพัฒนาพลังงานของเวียดนามในช่วงปี 2543 - 2573 ได้ระบุถึงการใช้ถ่านหินเป็ น
เชือ้ เพลิงหลัก ในการผลิตไฟฟ้า โดยในปี 2573 ได้กาหนดเป้าหมายกาลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานถ่านหินใน
ประเทศคิ ด เป็ น ร้อ ยละ 40 และจากพลัง งานหมุน เวี ย นประกอบด้ว ยพลัง งานลม ร้อ ยละ 9 และพลัง งาน
แสงอาทิตย์รอ้ ยละ 6 ทัง้ นีค้ าดว่ากาลังผลิตติดตัง้ ไฟฟ้ารวมในปี 2573 อยู่ท่ปี ระมาน 130 กิกะวัตต์
ทั้งนี ้ เวียดนามได้กาหนดอัตรารับซือ้ ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเป็ นแบบอัตราคงที่ตลอด
อายุโครงการ (Feed-in Tariff: FiT) ซึ่งไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์คิดเป็ น 7.09 เซนต์ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง มีผล
ผูกพันกับโครงการที่เปิ ดดาเนินการ
เชิงพาณิ ชย์ภายในเดือนธันวาคม
2563 แ ล ะ จ า ก พ ลั ง ง า น ล ม
(Onshore) คิ ด เป็ น 8.5 เซนต์ ต่ อ
กิ โ ลวั ต ต์ - ชั่ ว โมง มี ผ ลผู ก พั น กั บ
โครงการที่ เ ปิ ดด าเนิ น การเชิ ง
พาณิชย์ภายในเดือนตุลาคม 2564
นอกจากนี ้ ในปี 2564 การรับ ซื ้อ
ไฟฟ้ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์
ปรับเปลี่ยนจากรูปแบบอัตรารับซือ้
ไฟฟ้ า คงที่ ต ลอดอายุโ ครงการ (Feed-in Tariff: FiT) เป็ น แบบอัต รารับ ซื ้อ ไฟฟ้ า แบบเปิ ด ประมูล (Auction
Scheme) ในราคาเริ่มต้นที่ 7.09 เซนต์ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง
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4. การตลาดธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology)
4.1 การตลาดด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร
จากการที่ภาครัฐจะมีนโยบายส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มมากขึน้ โดยในปี 2562
ทางภาครัฐ อนุ มัติ แ ละประกาศใช้แ ผนพัฒ นาก าลัง ผลิ ต ไฟฟ้ า ของประเทศไทย พ.ศ.2561 – 2580
(PDP2018) ซึ่งมีการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จากเดิม 6,000 เมกะวัตต์ เป็ น
10,000 เมกะวัตต์ รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนภาคครัวเรือนหันมาใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มากขึน้
จากมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ให้มีโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี ละ 100 เมกะ
วัตต์ แต่เนื่องจากในปี 2563 ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
Covid-19 ซึ่งส่งผลให้ประชาชนทั้งภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมที่สนใจการใช้ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคาตัดสินใจชะลอการลงทุนติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ออกไป
อย่างไรก็ตามยังมีผปู้ ระกอบการอีกจานวนหนึ่งที่เล็งเห็นว่าการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
จะช่วยให้เกิดการลดต้นทุนให้แก่การดาเนินงาน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในช่วงที่ตอ้ งเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจใน
ปั จจุบนั รวมถึงการกระตุน้ จากภาครัฐ โดยจากการประชุม คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ มีมติ
ปรับเพิ่มราคารับซือ้ ไฟฟ้าส่วนเกินจากกลุ่มบ้านผูอ้ ยู่อาศัยในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ภาคประชาชนที่
จ าหน่ า ยไฟฟ้ า เข้า ระบบเป็ น 2.20 บาทต่ อ หน่ ว ย จากเดิ ม รับ ซื ้อ ในราคาไม่ เ กิ น 1.68 บาทต่ อ หน่ ว ย
เป้าหมายการรับซือ้ 50 เมกะวัตต์ ระยะเวลารับซือ้ 10 ปี และให้ขยายผลการดาเนินโครงการไปยังกลุ่ม
โรงเรียนสถานศึกษา โรงพยาบาล และสูบนา้ เพื่อการเกษตร (โครงการนาร่อง) มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
2564 เพื่อสร้างแรงจูงใจในการลงทุนและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและผูป้ ระกอบการ ทาให้
ภาวะตลาดด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรยังมีแนวโน้มเติบโตขึน้ ได้
4.2 การตลาดด้านการออกแบบและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือสมาร์ทซิตโี้ ซลูชัน
แผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทซิตี ้ เป็ นอีกหนึ่งนโยบายที่ภาครัฐให้ความสาคัญ โดย
ถือเป็ นวาระที่ตอ้ งดาเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวทางการ
ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยส่งเสริมให้เมืองใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ทนั สมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง
ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบที่ดี และการมีส่วน
ร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง จากการนาร่องพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 7 จังหวัด ในปี
2561 สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั (DEPA) ได้วางเป้าหมายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ในปี 2565 เพิ่ม
เป็ น 100 เมือง ใน 76 จังหวัดรวมถึงกรุ งเทพมหานคร โดยส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัด
การเมือง การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้ว ยการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะการพัฒนาด้าน
พลังงานซึ่งถือเป็ นโครงสร้างพืน้ ฐานที่สาคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่เมืองอัจฉริยะ เช่น ระบบการ
บริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System: EMS) ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage
System: ESS) และยานยนต์ ไ ฟฟ้ า (Electric vehicle: EV) เพื่ อ ให้ ก ารใช้ พ ลั ง งานเป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

หน้า 82

4.3 การตลาดด้านยานพาหนะไฟฟ้ า (Electric Vehicle)
ปั ญหาเรื่องมลภาวะและระบบการเดินทางในชีวิตประจาวันเป็ นปั ญหาใหญ่ท่ีคนในเมืองต้องเผชิญ โดยใน
ปั จจุบนั ทัง้ ภาครัฐและประชาชนในประเทศไทยเริ่มตระหนักถึงปั ญหามลภาวะมากขึน้ ยานยนต์ไฟฟ้าจึง
เป็ นพลังงานทางเลือกอย่างหนึ่งที่ประชาชนเริ่มให้ความสนใจและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้
การสนับสนุนจากภาครัฐ ในด้านการผลักดันความต้องการของตลาดในประเทศไทย การผลักดันนโยบาย
และแผนขับเคลื่อนด้านพลังงานที่จงู ใจผูผ้ ลิตและผูส้ นใจใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึน้ อาทิ การยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล การยกเว้นอากรการนาเข้าชิน้ ส่วนและอุปกรณ์ และมาตรการในการลดภาษี สรรพสามิต
สาหรับรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการขยายตัวของสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึน้ ทัง้ จากการลงทุนของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นอกจากนีย้ งั มีการนารถยนต์ไฟฟ้ามาใช้งานในระบบขนส่งสาธารณะมากขึน้
เช่น ระบบเช่าระยะสัน้ หรือ Car sharing ซึ่งจะช่วยลดปริมาณรถยนต์ส่วนตัว ลดการใช้พลังงาน และช่วย
แก้ปัญหาเรื่องมลภาวะและระบบการเดินทางในเมืองได้ดียิ่งขึน้
นโยบายการตลาดการให้บริการด้านพลังงานแบบครบวงจร
บริษัทฯ มีนโยบายในการดาเนินงานทางการตลาดที่ชดั เจน โปร่งใส ตรงไปตรงมา และมีความรับผิดชอบ
ต่อผูม้ ีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อสนับสนุนนโยบายการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ดังนี ้
1. ขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมตลาดหลักในเอเชีย
2. สร้างมูลค่าเพิม่ ของสินค้าและบริการ ด้วยการเป็ นผูใ้ ห้บริการด้านพลังงานอย่างครบวงจร ทัง้ การ
ให้บริการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและการนาเสนอ Solution ด้าน
พลังงานที่หลากหลาย ด้วยเทคโนโลยีทนั สมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละพืน้ ที่
อย่างเหมาะสม และนาไปสู่การก้าวเป็ นส่วนหนึ่งของสมาร์ทซิตอี ้ ย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาระบบ
ต่างๆ เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าหลังการขายอย่างดีท่สี ดุ ทัง้ นี ้ เพื่อให้บริษัทฯ เป็ นทางเลือกที่ดีท่สี ดุ
ของลูกค้าอยู่เสมอ
3. แข่งขันทางการตลาดอย่างมีจรรยาบรรณ และให้ความเคารพต่อลูกค้า คู่แข่งขันทางธุรกิจและผูม้ สี ่วน
ได้เสีย
4. มีความชัดเจน ตรงไปตรงมา แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ ความซื่อสัตย์ และมีความเป็ นมืออาชีพ
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(ข) ภาวะการตลาดและการแข่งขัน
1. สภาพการแข่งขันในธุรกิจถ่านหิน
การแข่งขันในปี 2563 มีความรุนแรงเนื่องจากความต้องการถ่านหินนาเข้าหดตัวอย่างรุนแรงจากมาตรการ
Lockdown ของรัฐบาลประเทศต่างๆ เกือบทั่วโลกเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในขณะที่การผลิต
ถ่านหินได้รบั ผลกระทบน้อยทาให้ตลาดถ่านหินอยูใ่ นภาวะอุปทานล้นตลาดมาก
ภาพรวมความต้องการถ่านหินนาเข้าชนิดเชือ้ เพลิงให้ความร้อนของโลกในปี 2563 ลดลงจากปี ก่อนหน้า
ประมาณ 83 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 8.1 โดยมีปริมาณการนาเข้ารวมประมาณ 939 ล้านตัน ประเทศในทวีปเอเชีย
มีสดั ส่วนการนาเข้าถ่านหินร้อยละ 86 ของปริมาณการค้าถ่านหินทางทะเลของทัง้ โลก คิดเป็ นการนาเข้าถ่านหิน
ประมาณ 805 ล้านตัน ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 5.7
จีนยังคงเป็ นผูน้ าเข้าถ่านหินรายใหญ่ท่สี ดุ ของโลก แม้ว่ารัฐบาลจีนพยายามจากัดการนาเข้า โดยในปี 2563
มีการนาเข้าประมาณ 208 ล้านตัน ลดลงจากปี ก่อนหน้าร้อยละ 4.6 ตลาดถ่านหินในประเทศจีนในปี ท่ผี ่านมาอยู่
ในภาวะอุปทานตึงตัวเนื่องจากการผลิตถ่านหินได้รบั ผลกระทบจากมาตรการการตรวจสอบความปลอดภัยใน
การทาเหมือง และมาตรการการตรวจสอบการคอรัปชันของรัฐบาล ในขณะที่ความต้องการถ่านหินเพิ่มขึน้ ในช่วง
ปลายปี จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นมากกว่าปกติ ทาให้ราคาถ่านหินในประเทศจีนปรับตัวขึน้ สูงมาก
อินเดียมีการนาเข้าถ่านหิน
มากเป็ นอันดับสองของโลกโดย
ในปี 2563 มีการนาเข้า 148
ล้านตัน ลดลงจากปี ก่อนหน้า
ร้อยละ 12.4 ถ่านหินที่นาเข้า
ส่วนใหญ่เป็ นถ่านหินคุณภาพ
ต่าจากอินโดนีเซียเนื่องจากเป็ น
ถ่านหินที่มีราคาถูก โดยในปี ท่ี
2563 มีสดั ส่วนการนาเข้าถ่าน
หินจากอินโดนีเซียร้อยละ 62
แอฟริกาใต้รอ้ ยละ 24 และส่วนที่เหลือเป็ นการนาเข้าจากประเทศอื่นๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย รัสเซีย
เป็ นต้น อินเดียจัดเป็ นตลาดที่รองรับถ่านหินส่วนเกิน จึงทาให้ผผู้ ลิตและผูค้ า้ ถ่านหินพยายามขายถ่านหิน
ส่วนเกินเข้ามาในตลาดอินเดีย ทาให้เกิดการแข่งขันสูง
กลุ่มประเทศในเอเชียเหนือได้แก่ ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้และไต้หวัน ได้เพิ่มการนาเข้าถ่านหินจากรัสเซียและ
แอฟริกาใต้มากขึน้ เพื่อลดการพึ่งพาถ่านหินจากออสเตรเลียลง โดยในปี 2563 ประเทศในกลุ่มนีม้ ีการนาเข้า
ถ่านหินประมาณ 275 ล้านตัน ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 8.7 เกาหลีใต้มีการนาเข้าถ่านหินลดลงมากที่สดุ
เนื่องจากรัฐบาลจากัดการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพื่อลดปั ญหาฝุ่นในช่วงฤดูหนาวและการเพิ่มการผลิต
ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ในขณะที่ไต้หวันก็มกี ารจากัดการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินในบางพืน้ ที่ เพื่อลด
ปั ญหาฝุ่นในช่วงฤดูหนาวเช่นเดียวกัน
การนาเข้าถ่านหินของกลุ่มประเทศในเอเชียเหนือจะมุง่ เน้นถ่านหินที่
คุณภาพสูง เพื่อลดผลกระทบทางด้านสิง่ แวดล้อม
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็ นภูมิภาคเดียวที่มีการนาเข้าถ่านหินเพิม่ ขึน้ โดยมีปริมาณการนาเข้าในปี 2563
ประมาณ 134 ล้านตัน เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนร้อยละ 9.8 ซึ่งเวียดนามมีการนาเข้าถ่านหินเพิม่ ขึน้ มากสุด คิดเป็ นร้อย
ละ 26.3 เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยอินโดนีเซียเป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายถ่านหินหลักของภูมิภาคนี ้ เนื่องจากอยูใ่ กล้
กับลูกค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แต่การแข่งขันกันเองระหว่างผูผ้ ลิตถ่านหินในอินโดนีเซียมีความรุนแรง
นอกจากนีผ้ ผู้ ลิตจากรัสเซียและออสเตรเลียได้ขายถ่านหินเข้ามาแข่งในตลาดนีม้ ากขึน้ ทาให้การแข่งขันในตลาด
นีร้ ุนแรงมากขึน้
การนาเข้าถ่านหินของ
ยุโรปในปี 2563 ลดลงจากปี
ก่อนหน้าร้อยละ 26.9 โดย
การนาเข้าถ่านหินของยุโรป
ลดลงในเกือบทุกประเทศ
ยกเว้นสาธารณรัฐตุรกีท่ี
การนาเข้าถ่านหินเพิม่ ขึน้
เพราะต้นทุนการผลิตไฟฟ้า
จากโรงไฟฟ้าถ่านหินต่ากว่า
โรงไฟฟ้าก๊าซ ทัง้ นีค้ วาม
ต้องการถ่านหินที่ลดลงมาก
ทาให้ตลาดยุโรปมีอปุ ทานล้นตลาด มีการแข่งขันที่รุนแรงและราคาถ่านหินลดลงมาก ส่งผลให้ผผู้ ลิตและ
จาหน่ายถ่านหินหลักให้กบั ผูใ้ ช้ในยุโรป เช่น โคลอมเบียและสหรัฐอเมริกาต้องลดการผลิตลง
ด้านการส่งออกถ่านหินในปี 2563 มีปริมาณรวมประมาณ 936 ล้านตัน ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 10.2
เนื่องจากความต้องการถ่านหินนาเข้าหดตัวอย่างรุนแรงจากมาตรการสกัดการแพร่ระบาดของ Covid-19 โดย
ประเทศผูส้ ่งออกหลักทัง้ 6 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย รัสเซีย แอฟริกาใต้ โคลอมเบียและสหรัฐอเมริกา
มีปริมาณการส่งออกรวมมากกว่าร้อยละ 97 ของปริมาณการค้าถ่านหินทางทะเลของทัง้ โลก
อินโดนีเซียเป็ นประเทศส่งออกถ่านหินรายใหญ่ท่สี ดุ ของโลก ในปี 2563 มีการส่งออกประมาณ 404 ล้านตัน
ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 11.3 มีปริมาณการส่งออกลดลงมากที่สดุ ในกลุ่มประเทศผูส้ ่งออก เพราะความต้องการ
ถ่านหินนาเข้าของลูกค้าหลักลดลง ทัง้ นีผ้ ผู้ ลิตในอินโดนีเซียได้พยายามลดต้นทุนและมีหลายรายที่ตอ้ งหยุดผลิต
ชั่วคราวเพราะราคาถ่านหินลงมาต่ากว่าต้นทุนมาก
ออสเตรเลียเป็ นผูส้ ่งออกถ่านหินอันดับสองของโลก มีการส่งออกในปี 2563 ประมาณ 199 ล้านตัน ลดลง
จากปี ก่อนร้อยละ 5.9 ซึ่งการส่งออกของออสเตรเลียได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดจาก Covid-19 ค่อนข้าง
น้อย เพราะถ่านหินจากออสเตรเลียเป็ นถ่านหินคุณภาพดี อย่างไรก็ตามผลกระทบหลักมาจากข้อพิพาททาง
การค้ากับจีนซึ่งเป็ นผูซ้ ือ้ ถ่านหินรายใหญ่ของออสเตรเลีย
โดยจีนยังคงมาตรการขยายเวลาดาเนินพิธีการ
ศุลกากรสาหรับถ่านหินนาเข้าจากออสเตรเลียนานกว่าถ่านหินนาเข้าจากแหล่งอื่นมาก จึงทาให้ถ่านหินของ
ออสเตรเลียมีตน้ ทุนเพิ่มขึน้ ทัง้ นีถ้ ่านหินออสเตรเลียก็ยงั สามารถเข้าไปแข่งขันในตลาดจีนได้ เนื่องจากเป็ นถ่าน
หินคุณภาพดีและมีราคาที่แข่งขันได้ แต่ในช่วงปลายปี จีนได้ยกระดับการห้ามนาเข้าถ่านหินออสเตรเลียโดย
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ขอให้ผนู้ าเข้าถ่านหินหลีกเลี่ยงการนาเข้าถ่านหินจากออสเตรเลีย ทาให้ผผู้ ลิตออสเตรเลียต้องพยายามขายถ่ าน
หินไปที่ตลาดอื่น แต่ก็ยงั ไม่สามารถทดแทนตลาดจีนได้ทงั้ หมด
รัสเซียส่งออกถ่านหินไป
ยังประเทศนอกกลุ่มสมาชิก
อดีตสหภาพโซเวียต (NonCIS Country) ในปี 2563
ประมาณ 162 ล้านตัน เพิ่มขึน้
จากปี ก่อนร้อยละ 0.9 โดย
รัสเซียพยายามส่งออกถ่านหิน
มายังเอเชียเพิ่มขึน้ เนื่องจาก
ตลาดยุโรปหดตัวลง รวมทัง้
การอ่อนค่าของสกุลเงินรูเบิล
(Rouble) ทาให้ถา่ นหินจากรัสเซียสามารถแข่งขันได้ในตลาดเอเชีย ถ่านหินคุณภาพดีของรัสเซียสามารถ
ทดแทนถ่านหินออสเตรเลียในตลาดเอเชียเหนือได้ แต่ขอ้ จากัดเรือ่ งกาลังขนส่งถ่านหินทางรถไฟเป็ นอุปสรรคต่อ
การขยายตลาดในเอเชียของรัสเซีย
แอฟริกาใต้ส่งออกถ่านหินในปี 2563 ประมาณ 74 ล้านตัน ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 3.7 เนื่องจากความ
ต้องการถ่านหินนาเข้าในตลาดโลกลดลง และผูผ้ ลิตบางรายต้องหยุดผลิตชั่วคราวตามมาตรการของรัฐบาลเพื่อ
สกัดการแพร่ระบาดของ Covid-19 โดยเฉพาะเหมืองใต้ดิน ปัจจุบนั แอฟริกาใต้ส่งออกถ่านหินคุณภาพต่ามาก
ขึน้ เนื่องจากปริมาณสารองของถ่านหินคุณภาพสูงลดลง โดยปริมาณการส่งออกถ่านหินคุณภาพสูงเหลืออยู่
ประมาณร้อยละ 10 ของปริมาณถ่านหินที่ส่งออกทัง้ หมด โดยถ่านหินคุณภาพสูงของแอฟริกาใต้เป็ นที่ตอ้ งการ
ของผูผ้ ลิตเหล็กในอินเดียมาก ทาให้ถา่ นหินชนิดนีม้ ีราคาสูง
โคลอมเบียส่งออกถ่านหินในปี 2563 ประมาณ 52 ล้านตัน ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 32 เนื่องจากการใช้ถ่าน
หินในตลาดยุโรปซึ่งเป็ นตลาดหลักของโคลอมเบียหดตัวลงมาก ประกอบกับมาตรการ Lockdown ของรัฐบาลทา
ให้เหมืองถ่านหินของโคลอมเบียต้องลดการผลิตลง ทัง้ นีร้ าคาถ่านหินในตลาดยุโรปที่ลดลงมาอยูใ่ นระดับต่า ทา
ให้ผผู้ ลิตหลายรายหยุดผลิตเป็ นการชั่วคราว ผูผ้ ลิตถ่านหินของโคลอมเบียพยายามส่งถ่านหินมาขายในเอเชีย
มากขึน้ แต่เนื่องจากโคลอมเบียอยู่ไกลจากผูใ้ ช้ในเอเชียมาก ทาให้ไม่สามารถแข่งขันกับผูผ้ ลิตที่อยู่ใกล้กว่าได้
สหรัฐอเมริกาส่งออกถ่านหินในปี 2563 ประมาณ 23 ล้านตัน (ไม่รวมการส่งออกไปประเทศแคนาดา) ลดลง
จากปี ก่อนร้อยละ 29.5 และเนื่องจากราคาถ่านหินในตลาดโลกลดลงต่ามาก ทาให้ถา่ นหินจากอเมริกาไม่
สามารถแข่งขันได้
ราคาถ่านหินในปี 2563 เริ่มได้รบั ผลกระทบจากมาตรการ Lockdown ช่วงปลายเดือนเมษายนและตกลง
อย่างรวดเร็วในเดือนพฤษภาคมเนื่องจากความต้องการถ่านหินในตลาดโลกลดลงมากก่อนที่จะเริม่ ฟื ้ นตัวในช่วง
ปลายปี โดยราคาถ่านหินที่ท่าเรือนิวคาสเซิล (Newcastle) เฉลี่ยทัง้ ปี อยู่ท่ี 58.60 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจาก
ปี ก่อนร้อยละ 24
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ในปี 2563 ผูซ้ ือ้ ถ่านหินในญี่ปนุ่ ได้ตกลงราคากับผูผ้ ลิตรายใหญ่จากออสเตรเลียที่ 68.75 เหรียญสหรัฐต่อ
ตัน ที่ใช้เป็ นราคาอ้างอิง (Australia-Japan Reference Price) สาหรับการส่งมอบถ่านหินในปี 2563 (เมษายน
2563 ถึง มีนาคม 2564) ซึ่งลดลงจากปี ก่อนหน้าร้อยละ 27 แต่หลังจากได้มกี ารตกลงราคาอ้างอิงแล้ว ราคา
ถ่านหินในตลาดจร (Spot) ได้ลดลงอย่างรวดเร็วจากผลกระทบของ Covid-19 ทาให้ผซู้ ือ้ ส่วนใหญ่หนั มาอิงกับ
ราคาในตลาดจรมากกว่าราคาอ้างอิง

การที่จีนห้ามนาเข้าถ่านหินจากออสเตรเลียในช่วงปลายปี 2563 และได้ส่งั ซือ้ ถ่านหินจากหลายประเทศ ทา
ให้เกิดภาวะอุปทานหรือ supply ตึงตัวของผูผ้ ลิตถ่านหินประเทศอื่นๆ เพราะปริมาณถ่านหินจากประเทศผู้
ส่งออกรายอื่นไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของจีนทาให้ราคาถ่านหินตลาดอ้างอิงอื่นๆ มีการปรับตัว
สูงขึน้ ส่งผลให้ผซู้ ือ้ ถ่านหินจากประเทศต่างๆ นอกเหนือจากประเทศจีนหันมาซือ้ ถ่านหินจากออสเตรเลียมากขึน้
เพราะราคาถูกกว่า ทาให้ราคาถ่านหินออสเตรเลียปรับตัวสูงขึน้ ตาม
ในช่วงปลายปี สภาพภูมิอากาศในเอเชียเหนือมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นกว่าปกติ ทาให้ความต้องการใช้
ถ่านหินเพิม่ ขึน้ ในขณะที่ผผู้ ลิตถ่านหินในออสเตรเลียวางแผนขยายวันหยุดช่วงคริสต์มาสให้ยาวขึน้ เพื่อลด
อุปทานในตลาดถ่านหินลง ทาให้ราคาถ่านหินคุณภาพสูงที่ท่าเรือนิวคาสเซิลปรับตัวขึน้ ไปอยู่ในระดับสูงกว่า 80
เหรียญสหรัฐต่อตันในช่วงปลายปี 2563
แนวโน้มความต้องการถ่านหินนาเข้าในปี 2564 คาดว่าจะฟื ้ นตัวจากปี 2563 ตามภาวะเศรษฐกิจที่มี
แนวโน้มจะฟื ้ นตัวหลังจากเริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 โดยจะเป็ นการฟื ้ นตัวจากจุดต่าสุดในปี 2563 ที่
ได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในเกือบทุกภูมิภาคของโลก แต่การฟื ้ นตัวส่วนใหญ่จะเกิดขึน้
ในเอเชียโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้
ประเทศในเอเชียเหนือ ได้แก่ ญี่ปนุ่ เกาหลีไต้และไต้หวัน จะหันมาใช้ถา่ นหินคุณภาพดีมากขึน้ โดยเฉพาะ
เกาหลีใต้และไต้หวัน เพื่อลดมลพิษในอากาศ และใน 2 ประเทศนีจ้ ะยังคงมาตรการจากัดการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า
ถ่านหินในช่วงฤดูหนาวต่อไปเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ส่งผลให้ความต้องการใช้ถ่านหินคุณภาพดีจะ
ทรงตัวอยู่ในระดับสูงและทาให้ราคาถ่านหินดังกล่าวมีเสถียรภาพ
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ความต้องการใช้ถ่านหินในยุโรปคาดว่าจะฟื ้ นตัวในปี 2564 เช่นกัน หลังจากที่อยู่ในภาวะหดตัวมากกว่า
ปกติในปี 2563 จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ Covid-19 อย่างไรก็ตามความต้องการใช้ถา่ นหินจะค่อยๆ
ลดลง เพราะประเทศในยุโรปมีแผนที่จะหยุดโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อผูผ้ ลิตในสหรัฐอเมริกาและโคลอมเบียที่อาจจะต้องลดการผลิตถ่านหินลง เพราะนอกจากอุปสงค์จะ
ลดลงแล้ว ยังไม่สามารถส่งถ่านหินมาแข่งขันในตลาดเอเชียได้ เนื่องจากแหล่งถ่านหินอยู่ไกลจากผูใ้ ช้ในเอเชีย
มาก
ในระยะยาวการการลงทุนในเหมืองถ่านหินใหม่ยงั มีขอ้ จากัดเรื่องการหาแหล่งเงินทุนเพราะสถาบันการเงิน
หลายแห่งงดการสนับสนุนให้กบั ธุรกิจฟอสซิส ในขณะที่การพัฒนาแหล่งถ่านหินใหม่ๆ มีความเข้มงวดเรื่อง
สิ่งแวดล้อมมากขึน้ และมีการต่อต้านจากสาธารณชนมากขึน้ ทาให้มีตน้ ทุนการลงทุนที่สงู ขึน้ ทัง้ นีห้ ากปริมาณ
สารองของแหล่งถ่านหินที่กาลังผลิตอยู่ทยอยหมดลงและไม่สามารถเพิ่มการผลิตจากแหล่งใหม่มาชดเชยได้ทนั
จะทาให้เกิดภาวะอุปทานตึงตัวขึน้ ได้ในอนาคต ดังนัน้ ราคาถ่านหินจึงควรทรงตัวอยูใ่ นระดับที่สงู พอที่จะทาให้มี
การลงทุนในแหล่งถ่านหินใหม่ๆ เพื่อทดแทนแหล่งเก่าที่จะทยอยหมดไป
1.2. สภาพการแข่งขันในธุรกิจถ่านหินประเทศออสเตรเลีย
ตลาดถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย
▪ อุปสงค์หลักของถ่านหินที่ใช้เป็ นเชือ้ เพลิงให้ความร้อน (Thermal Coal) สาหรับการใช้ในประเทศ
ออสเตรเลียคือใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในธุรกิจผลิตไฟฟ้า ราคาถ่านหินในประเทศออสเตรเลียจะอ้างอิงตามราคา
ตลาดโลก โดยจะเป็ นราคาที่สะท้อนคุณภาพค่าพลังงานและคุณสมบัติของถ่านหิน อุปสงค์และอุปทานใน
โลกอันเป็ นผลจากการเติบโตและการหดตัวของเศรษฐกิจโลก เนื่องจากออสเตรเลียเป็ นผูส้ ่งออกถ่านหิน
รายใหญ่จึงมีราคาอ้างอิง Newcastle FOB ซึ่งเป็ นราคา Spot Market จากท่าเรือนิวคาสเซิล ประเทศ
ออสเตรเลีย โดยไม่รวมค่าขนส่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนราคาซือ้ ขายถ่านหินภายในประเทศจะใช้การเจรจาระหว่าง
บริษัทถ่านหินและลูกค้า โดยอาจใช้ราคาที่อา้ งอิงกับราคาส่งออก (Export Parity Pricing) อย่างไรก็ตามหา
กว่าบริษัทต่างๆ มีสญ
ั ญาขายถ่านหินให้ลกู ค้าเป็ นระยะยาว ราคาที่แต่ละบริษัทได้รบั จริงอาจต่างไปจาก
ราคาของตลาดโลก
▪ อุปทานของถ่านหิน ทรัพยากรถ่านหินสามารถพบได้ท่วั ประเทศออสเตรเลียโดย Queensland และ New
South Wales มีทรัพยากรถ่านหินดา (Black Coal) ซึ่งประกอบด้วยถ่านซับบิทมู ินสั ถ่านบิทมู ินสั และถ่าน
หินแอนทราไซต์ท่มี ากที่สดุ ในประเทศ ตามรายงาน Australian Resource Assessment ประเทศ
ออสเตรเลียมีเหมืองถ่านหินในปัจจุบนั มากกว่า 100 เหมืองและมีเหมืองอยู่ในช่วงพัฒนามากกว่า 35
เหมืองประเทศออสเตรเลียส่งออกถ่านหินเป็ นอันดับ 2 รองจากประเทศอินโดนีเซีย แต่ถ่านหินจากประเทศ
ออสเตรเลียก็ถือได้วา่ เป็ นถ่านหินคุณภาพดีให้ค่าความร้อนสูง และมีซลั เฟอร์ต่า
▪ การเข้าถึงระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน (Infrastructure)
โครงสร้างพืน้ ฐานที่ดเี ป็ นปั จจัยสาคัญในการเป็ นผูน้ าการส่งออกถ่านหินของประเทศออสเตรเลียโดย
โครงสร้างพืน้ ฐานสาหรับธุรกิจถ่านหินประกอบด้วยท่าเรือ ถนน สายพานลาเลียง และทางรถไฟ ทัง้ นีเ้ หมือง
ถ่านหินที่ผลิตมานานและตัง้ อยูใ่ กล้ชายฝั่งจะมีระบบขนส่งภายในประเทศที่พร้อมให้บริการ แต่เหมืองถ่าน
หินที่คน้ พบใหม่อาจจะอยู่ในแหล่งที่ห่างไกลจากท่าเรือ และจะต้องมีโครงสร้างพืน้ ฐานสาหรับเคลื่อนย้าย
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ถ่านหินมายังท่าเรือ ประเทศออสเตรเลียประสบปั ญหาขีดจากัดในการส่งออก ซึง่ รัฐบาลได้พยายาม
แก้ปัญหาโดยการสร้างท่าเรือเพิม่ เติม และให้บริษัทต่างๆ ร่วมถือหุน้
หนึ่งในจุดแข็งของเหมืองของ Centennial คือ ความสามารถและความพร้อมของระบบขนส่งที่มี
ประสิทธิภาพ พร้อมที่จะส่งถ่านหินให้กบั โรงไฟฟ้าในประเทศ โดยใช้ระบบสายพานลาเลียงทางบก ซึ่งทาให้
มีค่าขนส่งต่า
▪ สินค้าทดแทน
จากการที่โรงไฟฟ้าเป็ นผูบ้ ริโภครายใหญ่ของอุตสาหกรรมถ่านหินที่ใช้เป็ นเชือ้ เพลิงให้ความร้อน (Thermal
Coal) ในปัจจุบนั การค้นพบก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึน้ ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในชัน้ หินดินดาน
(Shale gas) ซึ่งทาให้ราคาก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกาถูกลง กอปรกับประเทศสหรัฐอเมริกามี
ระบบท่อก๊าซธรรมชาติท่คี รอบคลุมอยู่แล้ว ทาให้ผผู้ ลิตไฟฟ้าหลายรายเพิ่มกาลังการผลิตในโรงที่ใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ และลดการใช้ถ่านหิน ตลาดจะเป็ นเช่นนีต้ ่อไปได้กต็ ่อเมื่อก๊าซธรรมชาติท่พี บมีปริมาณมากพอ
และมีระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติท่พี ร้อมแล้วราคาก๊าซธรรมชาติอยูใ่ นระดับต่า ดังนัน้ สภาวะตลาดเช่นนีจ้ ึง
เป็ นเพียงเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็ นหลัก นอกจากนีก้ ารติดตัง้ แผงโซล่าเซลล์ (Solar roof top)
เพิ่มขึน้ ในประเทศออสเตรเลีย อาจส่งผลให้ความต้องการไฟฟ้าจาก National Electricity Market (NEM)
ลดลง แต่อย่างไรก็ตาม ยังเป็ นสัดส่วนที่เล็กมากและไม่มีนยั สาคัญ เมื่อเทียบกับความต้องการไฟฟ้าทัง้ หมด
2.2 ตลาดถ่านหินส่งออกของประเทศออสเตรเลีย
▪ สาหรับลูกค้าต่างประเทศ Centennial ใช้การขนส่งถ่านหินผ่านท่าเรือ Kembla และท่าเรือนิวคาสเซิล
ในช่วงสองสามปี ท่ผี ่านมา ปั ญหาความแออัดของท่าเรือที่ Newcastle เป็ นปั ญหาที่ผผู้ ลิตถ่านหิน
ออสเตรเลียประสบอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ ในเดือนกันยายน 2552 รัฐบาลรัฐ New South Wales และท่าเรือ
สองท่า คือ ท่าเรือ Waratah Coal Services และท่าเรือ Newcastle Coal Infrastructure Group (NCIG)
เห็นพ้องกับโครงร่างข้อตกลงกาลังการขนส่ง (“Capacity Framework Agreements”) ที่มีไว้สาหรับดูแลการ
ขยายท่าเรือซึ่งมีความจาเป็ นมากขึน้ เพื่อให้ทนั การเพิม่ ขึน้ ของอุปสงค์
▪ ท่าเรือ Waratah Coal Services (“PWCS”) ได้ทาการขยายกาลังการขนส่งออกจากเดิม 133 ล้านตันต่อปี
เพิ่มขึน้ เป็ น 145 ล้านตันต่อปี
▪ ปั จจุบนั NCIG มีการขยายกาลังการขนส่งของท่าเรือ 66 ล้านตันต่อปี ซึ่งได้ดาเนินการแล้วเสร็จตัง้ แต่เดือน
มิถนุ ายน 2556
▪ ท่าเรือ Kembla ถูกก่อสร้างขึน้ เพื่อรองรับการส่งออกถ่านหินจากเหมืองถ่านหินในภาคใต้และภาคตะวันตก
ของรัฐ New South Wales ปั จจุบนั สามารถรองรับปริมาณถ่านหินสาหรับการส่งออกประมาณ 15 ล้านตัน
ต่อปี
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1.3 สภาพการแข่งขันในธุรกิจถ่านหินในประเทศไทย
การแข่งขันในตลาดถ่านหินในไทยในปี 2563 มีความรุนแรงมากขึน้ เนื่องจากถ่านหินที่ใช้ในภาคเอกชนกว่า
ร้อยละ 99 เป็ นถ่านหินนาเข้ามาจากต่างประเทศ ทาให้มีผปู้ ระกอบการค้าถ่านหินจานวนมากที่นาถ่านหินเข้ามา
จาหน่ายในประเทศไทย ประกอบกับภาวะอุปทานในตลาดโลกล้นตลาดทาให้ผคู้ า้ ถ่านหินระดับโลกพยายาม
ระบายสินค้าเข้ามาในประเทศไทย การแข่งขันจึงยิ่งรุนแรงขึน้
การใช้ถา่ นหินนาเข้าในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2563 มีปริมาณ 18.7 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 1 จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อนหน้า เนื่องจากการหดตัวทางเศรษฐกิจจากการ Lockdown เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ
Covid-19 การใช้ถา่ นหินที่ผลิตในประเทศในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2563 มีปริมาณเพียง 0.16 ล้านตัน ลดลง
ร้อยละ 45 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้าเนื่องจากปริมาณสารองถ่านหินเหลือน้อย ในขณะที่ปริมาณการใช้
ถ่านหินลดลงแต่การนาเข้าถ่านหินจากต่างประเทศกลับเพิ่มสูงขึน้ โดยมีปริมาณการนาเข้าถ่านหินในช่วง 10
เดือนแรกของปี 2563 ทัง้ สิน้ 20.6 ล้านตัน เพิ่มขึน้ ร้อยละ 5.7 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า เนื่องจากผูน้ าเข้า
ถ่านหินได้ใช้ชว่ งที่ราคาถ่านหินลดลงมาต่า นาถ่านหินเข้ามาสต๊อกเป็ นจานวนมาก ประกอบกับผูใ้ ช้ถา่ นหินได้
ลดสต๊อกถ่านหินในช่วงปลายปี กอ่ นหน้าจากแนวโน้มราคาถ่านหินลดลงจึงชะลอการซือ้ ถ่านหินและใช้ถา่ นหิน
ในสต๊อกแทน ทาให้ตอ้ งนาเข้าถ่านหินมาเติมสต๊อก

2. ภาวะการแข่งขันในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
ภาวะการแข่งขันในธุรกิจก๊าซธรรมชาติในตลาดสหรัฐฯ แบ่งออกเป็ นสามส่วนที่สาคัญดังต่อไปนี ้
1. การแข่งขันระหว่างผู้ผลิตในท้องถิ่น
สาหรับการแข่งขันระหว่างผูผ้ ลิตในท้องถิ่นทัง้ นา้ มันและก๊าซธรรมชาติซ่งึ เป็ นธุรกิจต้นนา้ ในภูมิภาคแอปพาเล
เชีย (Appalachia) แหล่ง Barnett และแหล่งผลิตอื่น ๆ สภาวะอุปทานล้นตลาดกดดันให้ผผู้ ลิตก๊าซธรรมชาติใน
ท้องถิ่นต้องแข่งขันกัน โดยผูผ้ ลิตต่างพยายามจาหน่ายก๊าซธรรมชาติให้ได้ท่ีจุดจาหน่ายที่ได้ราคาที่ดีท่ีสุด ใน
พื น้ ที่ ท างตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อของรัฐเพนซิ ลเวเนี ย ซึ่ง มี คู่ แ ข่ง ที่เ ป็ นผู้ผลิ ต ก๊ าซธรรมชาติ รายสาคัญ ที่มีผล
ประกอบการเทียบเคียงกันประมาณ 10 ราย โดยคู่แข่งกลุ่มนีเ้ ป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่ีมี
ทรัพยากรจานวนมากในภูมิภาคแอปพาเลเชีย ซึ่งเน้นการประกอบธุรกิจในแหล่งมาร์เซลลัส (Marcellus) หรือ
แหล่งยูติกา้ (Uitca) โดย BKV มีตน้ ทุนเงินสด (Cash Costs) และกาไรขัน้ ต้น (Margin) ที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับ
คู่แข่งซึ่งส่วนใหญ่ ซึ่งครอบครองกิจการขนาดใหญ่และมีปริมาณการผลิตจานวนมาก
2. ก๊าซธรรมชาติทผี่ ลิตขึน้ มาจากการผลิตน้ามันดิบ (Associated Gas)
การแข่งขันของธุรกิจก๊าซธรรมชาติท่ีผลิตขึน้ มาจากการผลิตนา้ มันดิบ (Associated Gas) โดยก๊าซธรรมชาติ
เหล่ า นี ้เ ป็ น ผลพลอยได้จ ากแหล่ ง ที่ มุ่ง เน้น การผลิ ต น ้า มัน เป็ น หลัก เนื่ อ งจากการผลิ ต ก๊ า ซธรรมชาติ ไม่ใช่
เป้าหมายการลงทุนของพืน้ ที่เหล่านี ้ ต้นทุนการผลิตก๊าซธรรมชาติจึงน้ อยมากจนถึงอาจไม่มีเลย (มีตน้ ทุนการ
ผลิตต่าที่สดุ ) ในปี 2563 มีการคาดการณ์ว่าก๊าซธรรมชาติท่เี ป็ นผลพลอยได้จากการผลิตนา้ มันดิบแบบแทบไม่มี
ต้นทุนนีจ้ ะมีปริมาณลดลงอย่างมาก จากแนวโน้มราคานา้ มันที่ตกต่าและอุปสงค์นา้ มันดิบที่ลดลงตามไปด้วย
นอกจากนี ้ นโยบายด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของคณะผูบ้ ริหารใหม่ของสหรัฐฯ ที่นาโดยประธานาธิบดีไบเดน
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ซึ่งจะเข้มงวดมากขึน้ ทาให้ภาวะการแข่งขันของก๊าซธรรมชาติท่ีผลิตขึน้ มาจากการผลิตนา้ มันดิบมีความไม่
แน่ น อน ไม่ ว่ า จะเป็ น การลดปริม าณก๊ า ซธรรมชาติท่ี สามารถเผาทิ ง้ ได้ หรื อ ความเป็ น ไปได้ใ นการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานเพิ่มเติมเพื่อรองรับการนาก๊าซธรรมชาติท่ีได้จากการผลิตนา้ มันดิบเข้าสู่ตลาดก๊าซฯ ที่สาคัญ
เช่น ในกรณีของแหล่งเพอร์เมียน (Permian) ในภาพรวม อุปทานก๊าซธรรมชาติท่ีเป็ นผลพลอยได้จากการผลิต
นา้ มันดิบจากแหล่งผลิตนา้ มันลดลงอย่างมากในปี 2563 ดังนัน้ ก๊าซธรรมชาติแห้งที่มีจึงมีแนวโน้มที่จะเป็ นผู้
กาหนดราคาก๊าซธรรมชาติในอนาคตโดยตรง
3. แหล่งพลังงานทางเลือก
ภาวะการแข่งขันจากแหล่งพลังงานหลักอื่น ๆ ในสหรัฐฯ เช่น ถ่านหิน พลังงานหมุนเวียน ซึ่งมีการแข่งขันเพื่อ
ตอบสนองความต้องการใช้พลังงานของตลาดภายในประเทศ โดยเฉพาะภาคการผลิตไฟฟ้า ที่มีการแข่งขัน
รุนแรงในกลุ่มผูผ้ ลิตถ่านหินและพลังงานหมุนเวียน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุปสงค์ก๊าซ
ธรรมชาติ ในภาคการผลิ ต ไฟฟ้าของสหรัฐฯ อย่ า งไรก็ ตาม เนื่ อ งจากทั่วโลก รวมถึ ง สหรัฐฯ หัน มาก าหนด
เป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคอร์บอนเป็ นศูนย์กันมากขึน้ จึงมีแนวโน้มอย่างมากที่พลังงานหมุนเวียนจะ
เข้ามามีส่วนแบ่งในภาคการผลิตพลังงานหลักของโลกมากขึน้ อย่างรวดเร็ว รวมถึงก๊าซธรรมชาติท่ีจะเติบโต
อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันเมื่อเทียบกับปั จจุบนั แต่จะมีอตั ราการเติบโตที่ชา้ กว่าพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในภาคการผลิตไฟฟ้า ที่รฐั บาลใหม่ของประธานาธิบดีไบเดนตัง้ เป้าจะลงทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนเพิ่มจานวนมาก อย่างไรก็ดี พลังงานหมุนเวียนและก๊าซธรรมชาติจะมีการแข่งขันเพื่อมุ่งสู่การบรรลุ
เป้าหมายการลดการการปล่อยก๊าซคอร์บอนไปตามเป้าหมายที่ตงั้ ไว้
แผนภูมิดา้ นล่างแสดงถึงการเติบโตของอุปสงค์พลังงานหมุนเวียนก่อนและหลังการระบาดของ COVID-19 เมื่อ
เทียบกับเชือ้ เพลิงหลักประเภทต่าง ๆ ที่นามาใช้ตอบสนองการเติบโตของอุปสงค์ ตามการคาดการณ์ของ IEA
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ในระยะยาว บ้านปูฯ เชื่อมั่นว่าก๊าซธรรมชาติยงั สามารถแข่งขันได้ในฐานะแหล่งพลังงานหลักที่สาคัญในการ
ผลิตไฟฟ้า ตลอดจนการใช้งานในรูปแบบอื่น ๆ เนื่องจากมีศกั ยภาพในการแข่งขันสูงและมีประโยชน์
หลากหลาย
กลยุทธ์การแข่งขัน
ในไตรมาสแรกของปี 2563 ตลาดก๊าซธรรมชาติมีปริมาณอุปทานสูงเป็ นประวัติการณ์ และลดลงในไตรมาสที่ 2 จาก
ราคาก๊าซที่ปรับตัวลดลงอย่างมาก ทาให้เกิดภาวะผันผวนอย่างรุนแรงส่งผลกระทบต่อผูผ้ ลิตทุกรายในตลาด บ้านปู
ได้ม่งุ เน้นการบริหารการผลิตที่แข็งแกร่ง ประสิทธิภาพด้านเงินทุน และการจัดการต้นทุนการดาเนินงานเพื่อเสริมกาไร
ขัน้ ต้นท่ามกลางวิกฤติดา้ นราคาที่รุนแรงที่สดุ ตัง้ แต่ท่เี คยประสบมา
1. การบริหารกาลังการผลิต
รักษาระดับผลการดาเนินงานท่ามกลางสภาวะราคาสินค้าโภคภัณฑ์ท่ตี กต่า โดยมุ่งเน้นการรักษากาลังการผลิต
พืน้ ฐานและใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้รบั ผลตอบแทนที่คมุ้ ค่าที่สดุ
2. ระบบขนส่งไฮโดรคาร์บอน
ดาเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของคอมเพรสเซอร์หลายโครงการ ซึ่งช่วยลดแรงดันภายในท่อส่งก๊าซ ทาให้
หลุมก๊าซหลุมเก่าสามารถส่งก๊าซธรรมชาติได้มากขึน้ เนื่องจากมีการลดแรงดูดเข้าสู่ระบบส่งผลให้กาลังการผลิต
รวมสูงขึน้
3. การใช้นาระบบเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ได้มีการนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการติดตัง้ ระบบปรับแต่งลูกสูบอัตโนมัติท่หี ลุมก๊าซ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์
และอัลกอริทึมในการตัง้ ค่าตัวแปรบนระบบลูกสูบสาหรับการผลิต เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของหลุม
ก๊าซได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างผลตอบแทนจาการลงทุนให้สงู ขึน้
4. การจัดการด้านการตลาด
BKV ได้ทาสัญญากับผูใ้ ห้บริการท่อส่งก๊าซรายใหญ่หลายแห่งเพื่อขนส่งก๊าซธรรมชาติไปจาหน่ายในตลาดต่างๆ
ที่มีราคาดี เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าปลายทางได้มากขึน้
คู่แข่งขันทีส่ าคัญ
คู่แข่งขันของ BKV ในพืน้ ที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐเพนซิลเวเนียมีหลายราย ทัง้ บริษัทมหาชนและเอกชน
ซึ่งมุง่ พัฒนาและผลิตก๊าซธรรมชาติและขายให้กบั ตลาดกลุ่มเดียวกัน
คู่แข่งเหล่านีม้ คี วามแตกต่างทัง้ ด้าน
สถานะทางเศรษฐกิจและขนาดพืน้ ที่ผลิต คู่แข่งที่สาคัญรวมไปถึง Cabot Oil and Gas Corp., Chesapeake
Energy Corporation, Chief Oil and Gas, Southwestern Energy Company, Seneca Resources Company,
Repsol เป็ นต้น
ในแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ มีค่แู ข่งที่เป็ นผูผ้ ลิตซึ่งเป็ นบริษทั จดทะเบียนและบริษัทเอกชนหลายรายเช่นกัน
คู่แข่งที่สาคัญรวมไปถึง Total S.A., XTO Energy Inc. (ExxonMobil), Fleur de Lis, EOG, Lime Rock เป็ นต้น
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3. การแข่งขันธุรกิจไฟฟ้ า
2.1 กลยุทธ์การแข่งขันธุรกิจไฟฟ้ าในประเทศไทย
โดยกลยุทธ์การแข่งขันธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทยของกลุ่มบริษัท โดยผ่าน บ้านปู เพาเวอร์ฯ ที่มีสดั ส่วนการถือ
หุน้ ร้อยละ 50 ในบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด (BLCP) ซึ่งดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า บีแอลซีพี มีกาลังผลิตรวม
1,434 เมกะวัตต์ โดยเป็ นกาลังผลิตตามสัดส่วนการถือหุน้ 717 เมกะวัตต์ ตัง้ อยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เป็ นโรงไฟฟ้าหลักที่ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีอตั ราการ
จ่ายกาลังไฟฟ้า (Dispatch) ร้อยละ 99.1 ในปี 2563 แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการความ
พร้อมในการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้า ทัง้ นี ้ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีผลิตไฟฟ้าเป็ นจานวนร้อยละ 5.2 ของปริมาณการ
ผลิตและการรับซือ้ ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
กลยุทธ์ในการแข่งขัน
1) การดูแลประสิทธิภาพและความพร้อมของโรงไฟฟ้ า
บ้านปู เพาเวอร์ฯ ได้ปรับปรุ งประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าและบารุ งรักษาอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่กาหนดตาม
แผนงาน เพื่อให้มีค่าดัชนีความพร้อมจ่าย (Availability Factor: AF) และมีจานวนชั่วโมงความพร้อมจ่ายที่
ก าหนดไว้ใ นสั ญ ญา (Contracted Available Hour: CAH) ตามสั ญ ญาซื ้อ ขายไฟ (Power Purchase
Agreement: PPA) โดยในปี 2563โรงไฟฟ้ า บี แ อลซี พี มี ค่ า ความพร้อ มจ่ า ยเที ย บเท่ า ( Equivalent
Availability Factor: EAF) ร้อยละ 89.9
2) การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจ
บ้านปู เพาเวอร์ฯ ยังคงมองหาโอกาสการเติบโตของธุรกิจภายใต้แผนขยายการเติบโตของธุรกิจไฟฟ้าใน
ประเทศ โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศปี 2561-2580 (Power
Development Plan: PDP 2018) ที่ได้รบั มติเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 โดยมีอตั ราส่วนที่เพิ่มขึน้ ของกลุ่มผูผ้ ลิตไฟฟ้าแบบผลิตใช้เอง (Isolated Power
Supply: IPS) รวมถึงนโยบายประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าในระบบมี
แนวโน้มลดลงกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ ตลอดจนนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่
มีแนวโน้มเพิม่ มากขึน้ นอกจากนีใ้ นปั จจุบนั การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ทงั้ จากพลังงานเชือ้ เพลิง
ทั่วไปและจากพลังงานหมุนเวียนจะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เพิม่ ขึน้ ในการประมูลหรือยื่นขออนุญาตขาย
ไฟฟ้า บริษัทฯ จึงได้จดั เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ในฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ เพื่อติดตาม
นโยบายของภาครัฐและหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเมินความสามารถในการแข่งขันและ
จัดเตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่ทางภาครัฐจะเปิ ดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วม ซึ่งรวมถึง
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และเพื่อ
ตอบสนองของนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการผลิตไฟฟ้าแบบผลิต
ใช้เอง (Independent Power Supply: IPS) จากพลังงานหมุนเวียน
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3) การบริหารความสัมพันธ์กับผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริ ษั ท ฯ ให้ก ารสนับ สนุ น กิ จ กรรมและการท าความเข้า ใจกับ ชุม ชนในพื ้น ที่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ส่ ง ผลให้มี
ความสัมพันธ์กบั ชุมชนอยู่ในระดับที่ดี
คู่แข่งขันทีส่ าคัญ
o โรงไฟฟ้าของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ที่เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว อาจถือได้วา่ ไม่มกี ารแข่งขัน
โดยตรงกับผูป้ ระกอบการรายอื่น เนื่องจากมีการทาสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย
o ผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศ เช่น บริษัท ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี
โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน) บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์
จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) และนักลงทุนจากต่างประเทศ
2.2 กลยุทธ์การแข่งขันธุรกิจไฟฟ้ าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
โดยกลยุทธ์การแข่งขันธุรกิจไฟฟ้าใน สปป.ลาว ของกลุ่มบริษัท โดยผ่าน บ้านปู เพาเวอร์ฯ ที่ถือหุน้ ในบริษัท
Hongsa Power Company Limited ในสัดส่วนร้อยละ 40 ซึง่ ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า HPC (โรงไฟฟ้าหงสา) ซึ่ง
เป็ นโรงไฟฟ้าถ่านหินปากเหมืองเพียงแห่งเดียวที่ตงั้ อยูใ่ น สปป.ลาว มีกาลังผลิตไฟฟ้าทัง้ สิน้ 1,878 เมกะวัตต์
และเป็ นกาลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุน้ 751 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าหงสาจาหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กบั การ
ไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยตามสัญญาระยะยาวประเภทการรับซือ้ ไฟฟ้าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่
(Independent Power Producer: IPP) และจาหน่ายไฟฟ้าบางส่วนให้กบั สปป.ลาว ทัง้ นี ้ โรงไฟฟ้าหงสาผลิต
ไฟฟ้าเป็ นจานวน ร้อยละ 29 ของไฟฟ้าทัง้ หมดที่ สปป.ลาว ส่งให้ไทย
กลยุทธ์ในการแข่งขัน
1) การดูแลประสิทธิภาพและความพร้อมของโรงไฟฟ้ า
โรงไฟฟ้า HPC ได้เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทัง้ หมด 3 หน่วยการผลิต ตัง้ แต่ปี 2559 โดยในปี 2563 ได้
รายงงานอัตราค่าความพร้อมจ่ายเทียบเท่า (Equivalent Availability Factor: EAF) ร้อยละ 82 แสดงให้เห็น
ถึงความมั่นคงในการเดินเครื่อง และมีอตั ราการจ่ายกาลังไฟฟ้า (Dispatch) ร้อยละ 100 เนื่องจากเป็ น
โรงไฟฟ้าที่มีตน้ ทุนการผลิตไฟฟ้าที่อยู่ในระดับต่า จึงมีความสาคัญต่อระบบไฟฟ้าของทัง้ 2 ประเทศ
2) การบริหารความสัมพันธ์กบั หน่วยราชการท้องถิน่ และชุมชน
บ้านปู เพาเวอร์ฯ ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาชุมชนโดยมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
พืน้ ที่ ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานชีวิตความเป็ นอยูข่ องผูค้ นในชุมชนเหล่านัน้ ซึ่งมาตรการดังกล่าว
สะท้อนออกมาในรูปแบบของการคิดริเริ่มแผนงานในการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ เช่น การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค (นา้ ประปา ไฟฟ้า และถนน) การโยกย้ายชุมชนบางส่วนพร้อมกับการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่
ทดแทนให้ในพืน้ ที่ท่เี หมาะสม การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ และการสนับสนุนการจ้างงานเพื่อทางานใน
โรงไฟฟ้า งานรับเหมาออกแบบ และงานจัดซือ้ อุปกรณ์
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3) การบริหารต้นทุนและประสิทธิภาพ
ในปี 2563 โรงไฟฟ้า HPC ดาเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพความพร้อมในการผลิตและ
จาหน่ายกระแสไฟฟ้า ทัง้ ในส่วนของการปรับปรุงเครื่องจักรและกระบวนการลาเลียงถ่านหินเพื่อป้อนให้
โรงไฟฟ้า โดยสามารถรักษาค่าความพร้อมจ่ายเทียบเท่า (Equivalent Availability Factor: EAF) อยู่ท่ี
ร้อยละ 85.6 นอกจากนีย้ งั มีการเตรียมความพร้อมในการจัดหาอุปกรณ์ซ่อมบารุง ปรับปรุงระบบและ
วิธีการซ่อมบารุงให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึน้ ส่งผลให้โรงไฟฟ้า HPC สามารถเดินเครื่องผลิต
กระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง
คู่แข่งขันทีส่ าคัญ
โรงไฟฟ้าของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ที่เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้วอาจถือได้วา่ ไม่มีการแข่งขันโดยตรงกับ
ผูป้ ระกอบการรายอื่น เนื่องจากมีการทาสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยและรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว
2.3 กลยุทธ์การแข่งขันธุรกิจไฟฟ้ าในสาธารณรัฐประชาชนจีน
กลยุทธ์การแข่งขันธุรกิจไฟฟ้าในจีนของกลุ่มบริษัท โดยผ่าน บ้านปู เพาเวอร์ฯ ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนร่วมและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่มี ีประสิทธิภาพสูงกว่าโรงไฟฟ้าทั่วไป และสามารถควบคุม
มลภาวะได้ตรงตามมาตรฐาน จึงได้รบั การส่งเสริมจากรัฐบาลจีน โดยได้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้แก่ ได้รบั การ
ประกันการขายไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าท้องถิ่น ได้รบั สิทธิพิเศษในการเป็ นผูผ้ ลิตและส่งไอนา้ และความร้อนใน
เขตพืน้ ที่ท่ไี ด้รบั อนุญาตแต่เพียงผูเ้ ดียว และได้รบั เงินสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น
กลยุทธ์ในการแข่งขัน
1) การบริหารต้นทุนและประสิทธิภาพ
รัฐ บาลจี น มี น โยบายในการปรับ ลดราคาไฟฟ้ า และไอน ้า มาตรฐานในแต่ ละมณฑลรวมถึ งนโยบายที่
เกี่ ยวข้อง บ้านปู เพาเวอร์ฯ จึงทาการประเมินผลกระทบต่ออัตราตามสัญญาซือ้ ขายที่กาหนดไว้ และ
พิจารณาอัตราใหม่ท่ีสอดคล้อง เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมโจวผิง (Zouping) ได้ตกลงราคาขาย
ไอนา้ ให้กับลูกค้าหลักที่ราคามาตรฐาน 125 หยวนต่อตัน ทัง้ นีเ้ มื่อราคาต้นทุนถ่านหินเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้
หรือลดลงทุก ๆ 0.01 หยวนต่อค่าพลังงานกิโลแคลอรี่ (Kcal) (รวมภาษี และค่าขนส่ง) ราคาไอนา้ จะปรับ
เพิ่มขึน้ หรือลดลง 5 หยวนต่อตัน เป็ นการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของต้นทุนค่าเชือ้ เพลิงที่สงู ขึน้
ได้ นอกจากนี ้ บ้านปู เพาเวอร์ฯ ยังมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและการควบคุมต้นทุนอย่างรัดกุม ผ่าน
กลยุทธ์การจัดรู ปแบบการจัดหาถ่านหินแบบรวมศูนย์ (Centralized coal procurement) ทาให้สามารถ
ควบคุมราคาต้นทุนถ่านหิน เน้นการซือ้ ถ่านหินในช่วงเวลาที่ราคาถ่านหินลดลง และสารองไว้ใช้ในช่วงเวลา
ที่ถ่านหินราคาเพิ่มสูงขึน้ นอกจากนี ้ บ้านปู เพาเวอร์ยังมีแผนขยายกาลังผลิตไฟฟ้าและไอนา้ ในบริเวณ
พืน้ ที่ใกล้เคียง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการไฟฟ้าและไอนา้ ที่เพิ่มขึน้ ตามการเติบโตของเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่นนัน้

หน้า 95

2) การบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม
รัฐบาลจีนมีความเข้มงวดในนโยบายสิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลภาวะ โดยดาเนินมาตรการจากัดการใช้
ถ่านหินเป็ นเชือ้ เพลิงหลักในโรงงานอุตสาหกรรม ทัง้ นี ้ กระบวนการผลิตของบ้านปู เพาเวอร์ฯ เป็ นไปตาม
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่บงั คับใช้ในปั จจุบนั และมีการบารุงและดูแลรักษาอุปกรณ์อย่ างสม่าเสมอ รวมถึงมี
แผนปรับปรุ งอุปกรณ์ควบคุมสิ่งแวดล้อม บ้านปู เพาเวอร์ฯ ยังติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจ
เกิดขึน้ เพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่าการดาเนินธุรกิจเป็ นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด นอกจากนีบ้ า้ นปู เพาเวอร์ฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงระบบ Ultra-Supercritical (USC) ซึ่งเป็ นเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสูงและเป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (High Efficiency, Low Emissions: HELE) มาใช้ในการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ เช่น โครงการ
โรงไฟฟ้าซานซีล่กู วง (Shanxi Lu Guang) เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้นอ้ ยที่สดุ ตามมาตรฐานสากล
โดยเทคโนโลยีดงั กล่าว สามารถกาจัดฝุ่นละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ และก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ และสารอื่น ๆ ก่อนจะถูกปล่อยออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอก
3) ความพร้อมในการปรับตัวสูง
บ้านปู เพาเวอร์ฯ มีทีมงานที่คอยติดตามภาวะตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด และคอยปรับการ
ดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับภาวะตลาด หรือสถานการณ์ในช่วงนั้น ๆ เพื่อให้สามารถเปิ ดรับโอกาสทาง
ธุรกิจหรือลดผลกระทบต่อธุรกิจได้ ทั้งนี ้ บ้านปู เพาเวอร์ฯ มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ทั้งไฟฟ้า ไอนา้ นา้ ร้อน และนา้ เย็นตามปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อความต้องการ เช่น โรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนร่วมเจิง้ ติง้ (Zhengding) จะผลิตและจาหน่ายไฟฟ้า ไอนา้ และนา้ ร้อน ในช่วงฤดูหนาว
อย่างเต็มที่ และจะปรับเปลี่ยนกระบวนการเพื่อผลิตนา้ หล่อเย็น (Chilled Water) เพื่อจาหน่ายในฤดูรอ้ น
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ ส่งผลให้มีรายได้สงู ขึน้ และช่วยลดผลกระทบจากปริมาณการขายไฟฟ้า
และไอนา้ ที่ลดลงตามฤดูกาล
4) คุณภาพการให้บริการและการบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย
บ้านปู เพาเวอร์ฯ ให้ความสาคัญกับคุณภาพและบริการ จึงจัดให้มีความพร้อมและความมั่นคงในการ
ผลิ ต และจ าหน่ ายไฟฟ้าและไอนา้ เพื่ อ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ต ลอดเวลา
โดยเฉพาะการจ่ายไอนา้ และนา้ ร้อนในฤดูหนาว ตลอดจนการรักษาความสัมพันธ์ท่ดี ีกับลูกค้าบนพืน้ ฐาน
ของความซื่อตรงและผลประโยชน์ร่วมกัน ทาให้ได้รบั ความเชื่อถือและความไว้วางใจจากลูกค้า ในการ
บริหารความสัมพันธ์กับหน่วยราชการท้องถิ่นและชุมชน บ้านปู เพาเวอร์ฯ ได้สร้างความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานราชการในท้องถิ่นบนพืน้ ฐานของความเป็ นพันธมิตรที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการให้บริการ
สาธารณูปโภคพืน้ ฐาน (ไฟฟ้าและไอนา้ ) ให้กับชุมชนท้องถิ่น รวมถึงสร้างความเชื่อถือและความเสมอ
ภาค ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง จึงเป็ นที่ยอมรับจากภาครัฐและชุมชนในการเป็ น
บริษัทตัวอย่างในท้องถิ่น แม้ในช่วงที่ได้รบั ผลกระทบจากปั จจัยภายนอก บริษัทฯ ยังคงได้รบั การสนับสนุน
จากหน่วยราชการท้องถิ่นอย่างเต็มที่ เช่น การได้รบั เงินสนับสนุนหรืออนุมัติให้ขึน้ ราคาไอนา้ เมื่อราคา
ถ่านหินปรับเพิ่มสูงขึน้
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5) การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่ม
บ้านปู เพาเวอร์ฯ ให้ความสาคัญกับการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนมากขึน้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนของภาครัฐ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการลงทุนธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่อง โดยคานึงถึงต้นทุนของเชือ้ เพลิงแต่ละประเภทและความเหมาะสมของเทคโนโลยี เช่น โรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนร่วมหลวนหนาน (Luannan) มีทาเลที่ตงั้ อยู่ในเขตอุตสาหกรรม ทาให้มีความได้เปรียบ
เชิงกลยุทธ์ในการเป็ นผูใ้ ห้บริการไอนา้ รายเดียว ทั้งนี ้ บ้านปู เพาเวอร์ฯ อยู่ในระหว่างการพิจารณาขยาย
ฐานลูกค้าไปสู่เขตอุตสาหกรรมใหม่ ในการให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar
Roof) นอกจากนี ้ บริษั ท ฯ อยู่ร ะหว่ า งการศึกษาความเป็ น ไปได้ใ นการใช้ท่ี ดิน ส่ ว นที่ มี อ ยู่ เพื่ อ พัฒ นา
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม
คู่แข่งขันทีส่ าคัญ
▪ ผูผ้ ลิตไฟฟ้าและนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศรายอื่น ๆ
2.4 กลยุทธ์การแข่งขันธุรกิจไฟฟ้ าในประเทศญี่ปุ่น
โดยกลยุท ธ์ก ารแข่ งขัน ธุ รกิ จไฟฟ้ าในญี่ ปุ่นของกลุ่มบริษัท โดยผ่ า น บ้า นปู เพาเวอร์ฯ ลงทุน ในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปนุ่ ซึ่งปั จจุบนั มีกาลังการผลิตติดตัง้ ตามสัดส่วนการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่เปิ ด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 88 เมกะวัตต์ และยังอยู่ในระหว่างการพัฒนากว่า 132 เมกะวัตต์ บ้านปู เพาเวอร์ฯ
ขยายการลงทุนไปยังญี่ปนุ่ โดยเริ่มจากการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบกับการศึกษา
และเตรียมความพร้อมสาหรับการประเมินโอกาสการลงทุนและการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการ
บริหารทีมงานและบุคลากร พร้อมทัง้ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนั ธมิตรทางธุรกิจ เพื่อขยายการเติบโตของธุรกิจ
พลังงานทดแทนในญี่ปนุ่ นอกจากนี ้ การสนับสนุนของรัฐบาลและการส่งเสริมการลงทุนของสถาบันการเงิน
ต่าง ๆ ยังเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้บา้ นปู เพาเวอร์ฯ สามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว
กลยุทธ์ในการแข่งขัน
1) ความสามารถด้านการบริหารการลงทุน
บ้านปู เพาเวอร์ฯ มีกลยุทธ์ในการร่วมมือกับพันธมิตรในการแสวงหาโอกาสในการลงทุน รวมถึงการบริหาร
ต้นทุนทางการเงินจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ โดยเฉพาะสถาบันการเงินภายในประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถ
และบรรลุเป้าหมายในการลงทุนระยะยาว
2) การพัฒนาโครงการ
บ้านปู เพาเวอร์ฯ มีการติดตามความเปลี่ยนแปลงของนโยบาย และกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ จากรัฐบาลญี่ปนุ่ ที่
เกี่ยวข้องด้านพลังงานอย่างใกล้ชิด โดยมีทีมงานคอยติดตามและศึกษารายละเอียด รวมถึงวิเคราะห์
ผลกระทบต่อโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้โครงการโรงไฟฟ้าสามารถเปิ ด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามแผน
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3) การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากการบริหารจัดการทางด้านพลังงานของญี่ ปุ่นที่มีการกาหนดนโยบายทางพลังงานที่ชัดเจน บ้านปู
เพาเวอร์ฯ จึงมีความเสี่ยงในการลงทุนอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ แม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการ
ปรับลดราคารับซือ้ ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัตรารับซือ้ ไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ (Feed-in
Tariff: FiT) อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยปั จ จุ บัน รัฐ บาลได้ก าหนดอัต รารับ ซื อ้ ไฟฟ้ า แบบเปิ ด ประมูล (Auction
Scheme) เพื่อให้การลงทุนได้ผลตอบแทนตามเป้าหมาย บ้านปู เพาเวอร์ฯ จึงได้มีการปรับตัวโดยเน้นการ
บริห ารจัด การต้น ทุน ให้มีความรัดกุม ด้ว ยการจัด หาอุป กรณ์สาคัญเพื่ อ เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการผลิต
พลังงาน รวมถึงจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม โดยการลงทุนในโครงการใหม่จะพิจารณาโครงการที่ได้รบั
อัตรารับซือ้ ไฟฟ้าแบบคงที่ตลอดอายุโครงการ (Feed-in Tariff: FiT) หรือเข้าซือ้ โครงการที่เปิ ดดาเนินการ
เชิงพาณิชย์แล้ว
นอกจากนี ้ บ้านปู เพาเวอร์ฯ ยังแสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยต่อยอดจากธุรกิจไฟฟ้า
ที่ดาเนินการอยู่แล้วเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น ธุรกิจซือ้ ขายไฟฟ้าผ่านแพลตฟอร์มระบบกลางและธุรกิจค้า
ปลีกไฟฟ้า (Energy Trading and Retail Electricity) ผ่านบริษัท บ้านปู เน็กซ์ โดยขยายโอกาสการทาธุรกิจ
กับกลุ่มลูกค้ารายย่อย และธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคามากขึน้ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม และกลุ่มลูกค้าที่ตอ้ งการใช้พลังงานไฟฟ้า จาก
พลังงานหมุนเวียน
คู่แข่งขันทีส่ าคัญ
▪

ผูผ้ ลิตไฟฟ้าและนักลงทุนท้องถิ่นในญี่ปนุ่ และจากต่างประเทศ

2.5 กลยุทธ์การแข่งขันธุรกิจไฟฟ้ าในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
กลยุทธ์การแข่งขันธุรกิจไฟฟ้าในเวียดนามของกลุ่มบริษัท โดยผ่าน บ้านปู เพาเวอร์ฯ เริ่มขยายการลงทุนธุรกิจ
ไฟฟ้าไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตั้งแต่ปี 2559 โดยได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือ ( MOU) กับ
คณะกรรมการประชาชนจังหวัดซ็อกจัง (Soc Trang Provincial People’s Committee) เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้
ในการลงทุ น โครงการโรงไฟฟ้ า พลัง งานหมุน เวี ย น ต่ อ มาในปี 2561 บริ ษั ท ฯ ได้รับ การอนุ มัติ ก ารลงทุ น
(Investment Registration Certificate: IRC) และได้จดั ตัง้ บริษัทย่อย ณ จังหวัดซ็อกจัง โดยได้จดั เตรียมทีมงานที่
มีประสบการณ์และความเข้าใจในการดาเนินธุรกิจในเวียดนาม จึงมีความพร้อมในการพัฒนาโครงการให้สามารถ
เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามแผน โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมหวินเจา (Vinh Chau) ระยะที่ 1 อยู่ใน
ระหว่างขัน้ ตอนการก่อสร้าง พร้อมกันนีไ้ ด้ทาการศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนเพิ่มเติม (Feasibility Study)
เพื่อขยายกาลังผลิตต่อไปนอกจากนีย้ งั ได้ขยายการลงทุนโดยการเข้าซือ้ โรงไฟฟ้าพลังงานลมที่เปิ ดดาเนินการเชิง
พาณิชย์แล้ว คือ โรงไฟฟ้าพลังงานลมเอลวินหมุยยิน (El Wind Mui Dinh) ในจังหวัดนินห์ถ่วน ขนาดกาลังผลิต
ติดตัง้ 37.6 เมกะวัตต์ โดยมีราคารับซือ้ ไฟฟ้าแบบคงที่ตลอดอายุโครงการ (Feed-in Tariff: FiT) ที่ 8.5 เซนต์ต่อ
กิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็ นระยะเวลา 20 ปี การลงทุนดังกล่าวอยู่ในระหว่างการอนุมตั ิโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ของปี 2564 และจะสามารถรับรูร้ ายได้ในทันที โดยจังหวัดนินห์ถ่วนนัน้ ตัง้ อยู่
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บริเวณชายฝั่ งทะเลภาคกลางตอนใต้ของเวียดนาม เป็ นจังหวัดที่มีศกั ยภาพและโอกาสในการลงทุนในโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนมากที่สดุ จากการสนับสนุนของรัฐบาล
กลยุทธ์ในการแข่งขัน
1) การบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยราชการท้องถิ่นและชุมชน
บ้านปู เพาเวอร์ฯ และบริษัทย่อยฯ ในเวียดนามสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการในท้องถิ่นบน
พืน้ ฐานของความเข้าใจในความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการเป็ นพันธมิตรที่มีความ
รับผิดชอบร่วมกันกับหน่วยงานราชการในการดูแลและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
2) การพัฒนาและบริหารโครงการ
บ้านปู เพาเวอร์ฯ ตระหนักถึงปั จจัยที่สาคัญในการตัดสินใจลงทุนโครงการ โดยศึกษาข้อมูลเบือ้ งต้นและ
ประเมินความเป็ นไปได้ในการลงทุนโดยละเอียดด้วยการจัดให้มีท่ปี รึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น ที่ปรึกษาด้าน
วิศวกร ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ที่ปรึกษาด้านการเงิน และที่ปรึกษาด้านบัญชีและ
ภาษี เป็ นต้น เพื่อให้สามารถประเมินความเป็ นไปได้อย่างถูกต้องก่อนการลงทุน และสามารถนาไปปฏิบตั ิได้
อย่างสอดคล้องกับกฎระเบียบและเงื่อนไขการลงทุนในเวียดนาม นอกจากนีย้ งั เป็ นการช่วยติดตามขัน้ ตอน
การพัฒนาโครงการและงานก่อสร้างโครงการให้เป็ นไปตามแผน เพื่อให้การก่อสร้างโรงไฟฟ้าแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
3) การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่ม
เวียดนามมีอตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross Domestic
Product: GDP) ในอีก 10 ปี ขา้ งหน้า จะมีอตั ราการเติบโตอยู่ท่ปี ระมาณร้อยละ 6-7 ซึง่ ส่งผลให้มีความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึน้ อีกทัง้ รัฐบาลฯ มีความชัดเจนในด้านการบริหารจัดการพลังงาน โดยมีแผนที่จะ
เพิ่มสัดส่วนกาลังผลิตไฟฟ้าในประเทศทัง้ จากเชือ้ เพลิงทั่วไปและจากพลังงานหมุนเวียนมากกว่าในปั จจุบนั
ซึ่งบ้านปู เพาเวอร์มองเห็นถึงโอกาสในการเข้าลงทุน โดยจะนาจุดแข็งจากความเชี่ยวชาญในด้านการบริหาร
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานเชือ้ เพลิงทั่วไปและพลังงานหมุนเวียน รวมทัง้ ความสามารถในการจัดซือ้ เชือ้ เพลิง
มาใช้ในการแสวงหาโอกาสเพื่อการลงทุน
คู่แข่งขันทีส่ าคัญ
▪ ผูผ้ ลิตไฟฟ้าและนักลงทุนท้องถิ่นในเวียดนามและจากต่างประเทศ
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4. สภาพการแข่งขันในธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology)
ธุรกิจการวางระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และสมาร์ทซิตโี้ ซลูชนั แบบครบวงจร
กลยุทธ์ในการแข่งขัน
จากการที่ธุรกิจการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคามีความต้องการในตลาดสูงขึน้ รวมถึงการ
ได้รบั การสนับสนุนจากภาครัฐ ส่งผลให้มีผเู้ ล่นในตลาดสูงขึน้ บริษัทฯ เลือกใช้กลยุทธ์การแข่งขันด้วยการสร้างความ
แตกต่างในเรื่องของการบริการด้านพลังงานที่ครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีท่ที นั สมัยและเหมาะสม เพื่อพัฒนาประเทศ
ไทยไปสู่การใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนและผลักดันประเทศไทยสู่สมาร์ทซิตติ ้ ่อไปในอนาคต โดยกลยุทธ์หลักๆ
ของกลุ่มบริษัท โดยผ่าน Banpu NEXT มีดงั นี ้
o

การดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงลูกค้ าเป็ นศูนย์กลาง
ในการนาพัฒนาบริการและโซลูชนั ต่างๆ Banpu NEXT คานึงถึงปัญหา (Pain point) ด้านการใช้พลังงานและ
ความต้องการของลูกค้าเป็ นสาคัญ บริษัทฯ ได้มีการเข้าไปสารวจพืน้ ที่และหารือร่วมกับลูกค้าโดยทีมงานที่มี
ความเชี่ยวชาญร่วมกับการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทนั สมัยมาช่วยในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และ
ประเมินผลเพื่อนาเสนอโซลูชนั ด้านพลังงานให้แก่ลกู ค้าได้ใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่าและมีประสิทธิภาพ แก้ไข
ปั ญหาและตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สดุ

o

การเป็ นผู้ให้ บริการด้ านพลังงาน สาหรับสมาร์ทซิตอี ้ ย่างครบวงจร
Banpu NEXT ไม่เพียงแต่เป็ นผูใ้ ห้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
เท่านัน้ แต่ยงั ให้บริการโซลูชนั พลังงานด้านอื่นๆ เพื่อช่วยส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและ
พลังงานสะอาดสาหรับการพัฒนาประเทศไทยสู่สมาร์ทซิตี ้ เช่น ระบบไมโครกริด (Micro Grid) ระบบการ
บริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System: EMS) และระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage
System: ESS) สาหรับใช้ในการควบคุมการผลิต การส่ง และการกักเก็บพลังงาน เพื่อให้การใช้พลังงาน
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการให้บริการโซลูชนั ด้านยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) และ
อุปกรณ์เสริมด้านพลังงานที่มาพร้อมกับสมาร์ทแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการพลังงาน เช่น เสาไฟฟ้า
อัจฉริยะ (Smart Pole) โซลาร์คอี อส ระบบออนกริดและออฟกริด ที่ใช้ได้ทงั้ ไฟบ้านและพลังงานแสงอาทิตย์
และโซลาร์เฟอร์นิเจอร์ท่ใี ช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้แบบ 100% เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่
หลากหลายในแต่ละพืน้ ที่อย่างเหมาะสม

o

คุณภาพผลิตภัณฑ์
Banpu NEXT เลือกใช้อุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพและเป็ นแบรนด์ชนั้ นาในตลาดที่ได้รบั การจัดอันดับเป็ นอุปกรณ์
ระดับ TIER 1 รวมถึงได้รบั การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม Banpu NEXT มีทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการออกแบบระบบตามความเหมาะสมของแต่ละพืน้ ที่โครงการ และการติดตัง้ ที่ได้มาตรฐานสากล รวมถึง
การพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพและใช้เทคโนโลยีท่ีทนั สมัยในการตรวจสอบ เช่น การใช้โดรนสแกน
ความร้อนของแผงโซลาร์หลังการติดตัง้ (Thermal Scan) เพื่อให้ลกู ค้าได้ใช้พลังงานสะอาดอย่างปลอดภัย
คุม้ ค่า และมีประสิทธิภาพที่สดุ
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o

คุณภาพการให้ บริการ
Banpu NEXT ให้ความสาคัญในเรื่องของการให้บริการลูกค้า โดยการพัฒนาระบบต่างๆ เพื่อรองรับการ
ให้บริการลูกค้า ได้แก่ การสร้างและพัฒนาห้องควบคุมและตรวจสอบการทางานของระบบผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็ น
ระบบตรวจสอบแบบเรียลไทม์ (Control Room) เพื่อให้ทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและฝ่ ายบริการลูกค้า
สามารถตรวจสอบปั ญหาของระบบและแก้ไขได้ทันที การพัฒนาแอปพลิเคชันบ้านปูบนโทรศัพท์มือถือ
(BANPU Application) ที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบการทางานของระบบผลิตไฟฟ้า ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้
และผลการประหยัดไฟฟ้าจากการใช้ระบบผลิตไฟฟ้า ได้ทงั้ แบบเรียลไทม์ และข้อมูลย้อนหลัง รวมถึงการ
แจ้งเตือนเมื่อระบบขัดข้อง นอกจากนี ้ Banpu NEXT ยังมีฝ่ายบริการลูกค้า ที่ทาหน้าที่ให้ข้อมูล รับแจ้ง
ปั ญหา และตอบข้อซักถามต่างๆ แก่ลกู ค้า ผ่านช่องทางต่างๆ โดยลูกค้าสามารถแจ้งปั ญหาระบบผลิตไฟฟ้า
ขัดข้องต่อฝ่ ายบริการลูกค้าได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ทาให้สามารถแก้ไขปั ญหาการทางานของระบบผลิต
ไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว

o

การทาแบรนด์ดิ้ง
Banpu NEXT ดาเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter และให้ความสาคัญกับการทางานร่วมกับ
พาร์ทเนอร์ในธุรกิจเทคโนโลยีพ ลังงาน ธุรกิจที่เกี่ ยวข้องกับพลังงานสะอาด และทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่ม
ศัก ยภาพในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ สร้า งความแข็ ง แกร่ง ในเทคโนโลยี พ ลัง งาน และสร้า งระบบนิ เ วศธุ ร กิ จ
(Business Ecosystem) ให้เ ติ บ โตอย่ า งแข็ ง แกร่ ง พร้อ มเปิ ด กว้า งรับ เทคโนโลยี แ ละแนวคิ ด จากบริษั ท
Startup คนรุ่น ใหม่ ที่ จ ะมาช่ วยเติมเต็ มการให้ก ารบริก ารด้านพลังงานสะอาดแบบครบวงจร ผ่ า นการ
สนับสนุนด้านเงินลงทุนและร่วมกันนานวัตกรรมมาสร้างสรรค์ให้เกิดแนวคิดในการดาเนินธุรกิจแบบใหม่
หรือเพิ่มการเติบโตในธุรกิจ

o

กลยุทธ์การสื่อสารและการสร้ างแบรนด์
ในปี 2563 Banpu NEXT เน้นสร้างการรับรูแ้ บรนด์และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานที่ดาเนินงานภายใต้
กลยุท ธ์ Greener & Smarter ของกลุ่ม บ้า นปู เผยแพร่ น วัต กรรมความรู ค้ วามเชี่ ยวชาญด้านเทคโนโลยี
พลังงานมาตรฐานสากล และระบบแพลตฟอร์มที่ทางานร่วมกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟติงส์ (Internet of
Things - IoT) มาใช้ใ นการบริ ห ารจัด การระบบการท างานของอุ ป กรณ์ ที่ ช่ ว ยเสริ ม บริ ก ารต่ า งๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ เพื่อเติมเต็มการใช้ชีวิตที่ดียิ่งขึน้ อย่างยั่งยืน ผสานกับประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจ
ด้านพลังงานของกลุ่มบ้านปูพร้อมพัฒนาต่อยอด และมอบโซลูชนั ที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้า และตอบรับเทรนด์การใช้พลังงานแห่งอนาคต อีกทั้งตอกยา้ ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ในฐานะที่
เป็ นผูใ้ ห้บริการด้านพลังงานสะอาดชัน้ นาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่มีความมุ่งมั่นในการนาความเชี่ยวชาญ
มาพัฒนาระบบ และโซลูชนั ในการใช้พลังงานที่ย่งั ยืน และครบวงจร เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสูก่ าร
เป็ นสมาร์ทซิตีใ้ นอนาคต
Banpu NEXT ทาการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายและผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทัง้ การทาข่าว
และสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการตลาด การเข้าร่วมงานสัมมนาระดับประเทศ และการจัดงาน
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สัม มนา เพื่ อ ให้ค วามรู แ้ ก่ ผู้ป ระกอบการธุ ร กิ จ เกี่ ย วกับ เทรนด์เ ทคโนโลยี พ ลัง งาน การการบริห ารจัด
การพลังงานเพื่อความคุม้ ค่าและยั่งยืน ดังนี ้
• ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละบริการ
ของบริษัทฯ เพื่อสร้างการรับรูแ้ ละตอกยา้ ความ
เป็ น ผู้เ ชี่ ย วชาญและผู้ใ ห้บ ริ ก ารด้า นพลัง งาน
สะอาดชั้นนา ได้แก่ โครงการ BanpuNext EV
Car Sharing for Caring ร่ ว มกั บ “ฮ้ อ ปคาร์ ”
สนั บ สนุ น รถยนต์ ไ ฟฟ้ า FOMM ให้ บุ ค ลากร
ทางการแพทย์ในสถานพยาบาลที่รักษาผู้ป่วย
โควิด -19 ใช้ฟรี 3 เดือน เพื่อเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยส่งมอบให้โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 โรงพยาบาลลาดกระบัง กลุ่มโรงพยาบาล
พญาไท-เปาโล และโรงพยาบาลปิ ยะเวท
• ต่อยอดความสาเร็จโครงการ Banpu NEXT EV
Car Sharing for Caring ขยายความร่ ว มมื อ
เปิ ดตัว ‘Banpu NEXT EV Car Sharing’ บริการ
เช่ า รถยนต์ไ ฟฟ้ า FOMM ผ่ า นแอปพลิ เ คชั น
HAUP ตอกย ้า ความแข็ ง แกร่ ง ของธุ ร กิ จ ยาน
ยนต์ไฟฟ้าของ Banpu NEXT ผลักดันสมาร์ทโม
บิลิตี ้ (Smart Mobility) เติมเต็มการเดินทางให้
สะดวกสบายยิ่งขึน้ และตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์คนเมืองยุคใหม่ให้หนั มาใช้รถพลังงานสะอาด นาร่อง
เปิ ดจุดบริการระดับแฟล็กชิพแห่งแรก ‘สามย่านมิตรทาวน์’ และขยายจุดบริการทั้งในกรุ งเทพฯ
ปริมณฑล เเละต่างจังหวัด
• เปิ ดตัว เรือท่องเที่ยวไฟฟ้ าทางทะเลลาแรก
ของประเทศไทย “Banpu NEXT e-Ferry”
โดยนาเรือลานีใ้ ห้บริการในการเที่ยวทะเลภูเก็ต
เ ป็ น แ ห่ ง แ ร ก ใ น เ ส้ น ท า ง ภู เ ก็ ต - พั ง ง า
นั ก ท่ อ งเที่ ย วจะได้สั ม ผั ส ประสบการณ์ ก าร
ท่ อ งเที่ ย วมิ ติ ใ หม่ ด ้ว ยการล่ อ งเรื อ พลั ง งาน
สะอาดเป็ นครั้ ง แรก Banpu NEXT e-Ferry
ยกระดับ การบริก ารด้า นการท่ อ งเที่ ย วสีเขียว
(Green Tourism) ให้มีความยั่งยืน และผลักดันการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และ
ชุมชนในระยะยาว
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• ลงนามความร่วมมือ “โครงการพัฒนาสมาร์ท
ซิ ตี้จั ง หวั ด ขอนแก่ น ” ร่ว มกับ ‘ภาคี เ ครือข่าย
พัฒนาเมืองขอนแก่น’ ศึกษาความเป็ นไปได้ใน
การน าเทคโนโลยี พ ลั ง งาน ติ ด ตั้ ง ในจั ง หวั ด
ขอนแก่น ผลักดันการใช้พลังงานสะอาดอย่างเต็ม
รู ปแบบ สอดรับนโยบายพลังงาน 4.0 และแผน
แม่บทการพัฒนาเมืองขอนแก่นสมาร์ทซิตี ้ 2029 เพื่อยกระดับการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ และ
ยั่งยืน ตลอดจนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชาวขอนแก่น
• ลงนามความร่วมมือ “โครงการติ ด ตั้ ง ระบบ
ผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอย
น้ า หรื อ โซลาร์ ล อยน้ า ’ (Solar Floating)”
ร่วมกับ ‘ไทร เบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส’ ผูพ้ ฒ
ั นา
นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จ.ระยอง ถือ
เป็ นโครงการโซลาร์ลอยนา้ ของภาคเอกชนที่ใหญ่
ที่สดุ ในประเทศไทย ด้วยกาลังการผลิตรวมสูงถึง 16 เมกะวัตต์ เพื่อเสริมให้นิคมฯ มีการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
• เปิ ด ตัว ‘บ้ า นปู เน็ ก ซ์ อี พ รอมต์มู ฟ ’ (Banpu
NEXT e-PromptMove) โซลู ชั น ผลิ ต ไฟฟ้ า ด้ว ย
พลังงานสะอาดในรู ปแบบรถเทรลเลอร์รายแรก
ของไทย ต้นแบบชุดเครื่องผลิตและกักเก็บไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบออฟกริด (Off-grid)
ที่พร้อมเคลื่อนย้ายไปใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา แม้
ในพืน้ ที่ประสบภัยพิบตั ิ ซึ่งทีมนักวิจยั วิศวกร และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่ละด้านของบ้านปู เน็กซ์ ร่วมกันคิดค้นโซลูชนั และหาเทคโนโลยีท่ตี อบโจทย์การใช้
งานมาออกแบบและผสานเข้าด้วยกันได้อย่างรัดกุม เน้นเรื่องการทางานแบบครบวงจร ความ
กะทัดรัด ความปลอดภัย และได้มาตรฐานตามที่กรมการขนส่งทางบกกาหนด สามารถนาไปใช้ได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ
• นาเสนอผลงานปี 2563 โซลาร์รูฟท็อป และ
โซลาร์ลอยน้าทัง้ ในไทย และเอเชียแปซิฟิก
ครอบคลุมลูกค้าผูป้ ระกอบการชัน้ นา
หลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ ‘ไทร เบคก้า เอ็น
เตอร์ไพร์ส’ ‘บีทาเก้น’ ‘ธนาคาร ยูโอบี ประเทศ
ไทย สาขาถนนไฮเวย์-เชียงใหม่’ ‘โชว์รูมโตโยต้า
จ.สุโขทัย’ ฯลฯ โดยมุ่งยกระดับบริการหลัง
การขาย นาเทคโนโลยี IoT มาเพิม่ ประสิทธภาพ และพัฒนาฟี เจอร์ใหม่ ที่สามารถตรวจสอบการใช้
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ไฟได้แบบเรียลไทม์ และตัง้ เป้าปี 2564 มุ่งขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง นาเสนอโซลูชนั ด้าน
พลังงานที่หลากหลาย และผลักดันให้ทกุ ภาคส่วนหันมาใช้พลังงานสะอาด และครบวงจรยิ่งขึน้
•

กิ จ กรรมส่ ง เสริม การขายและการตลาด จัด แคมเปญ
“Share Friends, Go Solar ชวนเพื่ อ นติ ด โซลาร์กั บ
บ้านปูเน็กซ์” แนะนาเพื่อน หรือคนรูจ้ กั ติดตัง้ โซลาร์รูฟท็
อปกับบ้านปูเน็กซ์ รับค่าแนะนาเริ่มต้นที่ 100,000 บาท
ต่อโครงการ ยิ่งขนาดใหญ่ ยิ่งได้รบั ค่าแนะนาเยอะ เพื่อ
เป็ นทางเลือกช่วยผูป้ ระกอบการประหยัดค่าไฟฟ้า และ
ลดภาระค่าใช้จ่าย อีกทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด
ให้มากขึน้ และขยายฐานลูกค้าให้มาใช้พลังงานสะอาด
กับทาง Banpu NEXT เพิ่มมากขึน้

• เข้า ร่ ว มงาน Techsauce Global Summit 2020 งาน
ประชุม สุด ยอดเทคโนโลยี ชั้น น าในเอเชี ย ตะวัน ออก
เฉี ย งใต้ น าเสนอคอนเทนต์ เ ทรนด์ ใ หม่ การน า
นวั ต กรรมและเทคโนโลยี เ ข้า มาใช้กั บ สถานการณ์
ปั จจุบนั ในยุค COVID-19 และ Digital Disruption จาก
ผูท้ ่ีมีประสบการณ์ในการนาธุรกิจแวดวงต่างๆ ในส่วน
ของ Banpu NEXT คุณสมฤดี ชัยมงคล มีโอกาสได้เป็ น
หนึ่งใน Speaker พูดคุยเกี่ยวกับแนวโน้มของพลังงาน
กั บ ก า ร พั ฒ น า เ มื อ ง อั จ ฉ ริ ย ะ พ ร้ อ ม แ บ่ ง ปั น
ประสบการณ์ในบริหารจัดการพลังงาน กับการเชื่อมต่อผ่านระบบดิจิทลั สู่การเป็ น Smart Energy
เพื่อเป็ นโซลูชนั ของการสร้างเมืองอัจฉริยะรวมถึงการสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานที่เป็ นประโยชน์
ต่อการดารงชีวิต
• จัดงานสัมมนา “เคล็ด (ไม่ลับ) เพื่อการประหยัด
พลังงานที่คุ้มค่าและยั่งยืน” ให้แก่ผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจอาหารและบรรจุภณ
ั ฑ์ ในจังหวัดนครปฐมและ
จังหวัดใกล้เคียง ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี
นครปฐม ซึ่งงานดังกล่าวได้รบั เกียรติจากที่ปรึกษา
ฝ่ ายพัฒนาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ
ตัวแทนลูกค้าของ Banpu NEXT ในการร่วมแบ่งปั นและนาเสนอข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนา
กระบวนการผลิต และแนวทางการประหยัดต้นทุนการดาเนินธุรกิจด้วยการใช้โซลูชนั เทคโนโลยีจาก
พลังงานสะอาด โดยมีรองประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม ผูป้ ระกอบการธุรกิจอาหารและบรรจุ
ภัณฑ์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง สนใจเข้าร่วมงานจานวนมาก
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คู่แข่งขันทีส่ าคัญ
ในปั จจุบันยังไม่มีคู่แข่งขันสาคัญ ที่ นาเสนอการบริการรู ปแบบเดียวกับ Banpu NEXT โดยตรง ที่ให้บริการด้า น
พลังงานสาหรับสมาร์ทซิตีแ้ บบครบวงจร เนื่องจากคู่แข่งขันในตลาดส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นเรื่องการให้บริการติดตัง้ และ
วางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเป็ นส่วนใหญ่ โดยสามารถแบ่งประเภทคู่แข่งขันในตลาด
ออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผูป้ ระกอบการรายย่อยที่ให้บริการติดตัง้ ระบบ กลุ่มผูป้ ระกอบการรายใหญ่ท่ใี ห้บริการติดตัง้
ระบบและเป็ นผูล้ งทุนติดตัง้ ระบบให้แก่ลูกค้า และกลุ่มผูล้ งทุนจากต่างประเทศ ทั้งนีส้ ัดส่วนคู่แข่งขันส่วนใหญ่ใน
ตลาดจะเป็ นกลุ่มผูป้ ระกอบการรายย่อยที่มีมากกว่าร้อยละ 50
สาหรับคู่แข่งขันของ Banpu NEXT ในด้านการให้บริการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลัง คา
ได้แก่ กลุ่มผูป้ ระกอบการรายใหญ่ท่ีเป็ นทัง้ ผูใ้ ห้บริการติดตัง้ ระบบและเป็ นผูล้ งทุนติดตัง้ ระบบให้แก่ลกู ค้า เนื่องจาก
เป็ นกลุ่มที่มีความมั่นคงในด้านการเงิน และมีขอ้ เสนอในการให้บริการหลากหลายรูปแบบ รวมถึงผูป้ ระกอบการราย
ย่อยที่ได้รบั การสนับสนุนด้านเงินลงทุนจากกลุ่มผูล้ งทุนจากต่างประเทศ ทาให้สามารถนาเสนอการให้บริการใน
ลักษณะการลงทุนให้แก่ลกู ค้าได้เช่นเดียวกับผูป้ ระกอบการรายใหญ่ รวมถึงการแข่งขันในตลาดลูกค้า Residential ที่
หลายๆ บริษัทรุกเข้ามาเจาะตลาด เพื่อต้องการที่จะถือครองสัดส่วนใหญ่ของกลุ่มนีเ้ ป็ นรายแรกๆ
นโยบายด้านราคา
Banpu NEXT มีขอ้ เสนอด้านราคาหลากหลายรูปแบบ ตามความเหมาะสมและความต้องการของลูกค้า โดยในส่วน
ของบริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา มีการนาเสนอทางเลือกด้านราคาให้แก่
ลูกค้า 2 รูปแบบ ได้แก่ การติดตัง้ ระบบโดย Banpu NEXT เป็ นผูล้ งทุนให้ทงั้ หมด และการติดตัง้ ระบบโดยลูกค้าเป็ นผู้
ลงทุนค่าอุปกรณ์และค่าติดตัง้ ระบบเอง ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนหรือราคาจะขึน้ อยู่กบั อุปกรณ์ท่ีใช้ในการติดตัง้ ขนาดการ
ติดตัง้ และรูปแบบการบริการที่ลกู ค้าเลือก โดย Banpu NEXT มีการสารวจราคาตลาดและต้นทุนในการติดตัง้ ระบบ
อยู่เสมอ ในปี 2561-2563 ต้นทุนของอุปกรณ์และค่าติดตัง้ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาด้วยความ
รวดเร็วของ PV Panel ให้มีกาลังการผลิตต่อแผงที่สงู ขึน้ Banpu NEXT จึงมีการปรับราคาลดลงตามต้นทุนอุปกรณ์
และค่าติดตัง้ สามารถนาเสนอทางเลือกด้านการลงทุนให้แก่ลกู ค้าได้มากขึน้ พร้อมด้วยการนา PV Panel ที่มีกาลัง
การผลิตต่อแผงที่สงู ขึน้ มาใช้ในโครงการที่มีขนาดพืน้ ที่การติดตัง้ น้อย เพื่อให้ลกู ค้าได้ใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์อย่างคุม้ ค่าที่สดุ
ลักษณะของลูกค้า
กลุ่ม ลูก ค้า ของ Banpu NEXT ได้แ ก่ ผู้ป ระกอบการที่ ต ้อ งการทางเลื อ กด้ า นการบริ ห ารจัด การพลัง งาน หรื อ
ผู้ป ระกอบการธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ท่ี ใ ช้ไ ฟฟ้ า ช่ ว งเวลากลางวัน เป็ น ส่ ว นใหญ่ เช่ น กลุ่ม โรงงาน
อุตสาหกรรม และอาคารพาณิชย์ต่างๆ โดยในปี 2563 ลูกค้าร้อยละ 70 ที่ลงนามในสัญญาติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคากับ Banpu NEXT จะเลือกบริการแบบที่ Banpu NEXT เป็ นผูล้ งทุนให้ ลูกค้าได้รบั
ผลประหยัดค่าไฟฟ้า จากการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยไม่ตอ้ งลงทุนเอง ลูกค้าอีกร้อยละ 30 เลือกบริการ
การติดตัง้ ระบบแบบที่ลกู ค้าเป็ นผูล้ งทุนค่าอุปกรณ์และค่าติดตัง้ ระบบเอง โดยลูกค้าจะสามารถใช้ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ท่ผี ลิตบนหลังคาของโรงงานหรืออาคารของลูกค้าได้ฟรี ทัง้ นี ้ ลูกค้ามีความต้องการที่เพิ่มมากขึน้ ไม่ว่าจะ
เป็ นราคาติดตัง้ หรือส่วนลด ต้องการระยะเวลาสัญญาที่สนั้ ลง รวมถึงความต้องบริการต่างๆ ที่เพิ่มขึน้ Banpu NEXT
จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการนาเสนอให้เหมาะสมตรงกับความต้องการและลักษณะของลูกค้ามากยิ่งขึน้
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การจัดจาหน่ายและช่องทางการจัดจาหน่าย
Banpu NEXT จะนาเสนอโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและโซลูชนั ต่างๆ ผ่านช่องทางการ
ประมูลที่ลกู ค้าประกาศรับ การเจรจากับลูกค้าโดยตรง และการนาเสนอผ่านหน่วยงานหรือองค์กรที่ดแู ลเกี่ยวกับ
พลังงานทดแทน โดยบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จะติดต่อเข้าพบลูกค้าที่สนใจ เพื่อแนะนาบริษัทและรับฟั งความต้องการ
ของลูกค้า จากนัน้ ทีมวิศวกรจะเข้าสารวจพืน้ ที่ เพื่อออกแบบระบบการผลิตไฟฟ้าฯ หรือโซลูชนั ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น
การบริหารจัดการยานยนต์ไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงาน หรือการบริหารจัดการพลังงานให้เหมาะสมกับโครงการของ
ลูกค้า และทาข้อเสนอโครงการ (Project Proposal) ทัง้ นี ้ มีการขยายช่องทางการจัดจาหน่ายผ่านงานอีเว้นท์และ
กิจกรรมต่างๆ รวมถึงการบอกต่อจากลูกค้าที่มีความประทับใจในบริการของกลุ่มบริษัท
4. สภาพการแข่งขันในธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology)
ธุรกิจการวางระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และสมาร์ทซิตโี้ ซลูชนั แบบครบวงจร
กลยุทธ์ในการแข่งขัน
จากการที่ธุรกิจการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคามีความต้องการในตลาดสูงขึน้ รวมถึงการ
ได้รบั การสนับสนุนจากภาครัฐ ส่งผลให้มีผเู้ ล่นในตลาดสูงขึน้ บริษัทฯ เลือกใช้กลยุทธ์การแข่งขันด้วยการสร้างความ
แตกต่างในเรื่องของการบริการด้านพลังงานที่ครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีท่ที นั สมัยและเหมาะสม เพื่อพัฒนาประเทศ
ไทยไปสู่การใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนและผลักดันประเทศไทยสู่สมาร์ทซิตติ ้ ่อไปในอนาคต โดยกลยุทธ์หลักๆ
ของกลุ่มบริษัท โดยผ่าน Banpu NEXT มีดงั นี ้
o

การดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงลูกค้ าเป็ นศูนย์กลาง
ในการนาพัฒนาบริการและโซลูชนั ต่างๆ Banpu NEXT คานึงถึงปัญหา (Pain point) ด้านการใช้พลังงานและ
ความต้องการของลูกค้าเป็ นสาคัญ บริษัทฯ ได้มีการเข้าไปสารวจพืน้ ที่และหารือร่วมกับลูกค้าโดยทีมงานที่มี
ความเชี่ยวชาญร่วมกับการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทนั สมัยมาช่วยในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และ
ประเมินผลเพื่อนาเสนอโซลูชนั ด้านพลังงานให้แก่ลกู ค้าได้ใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่าและมีประสิทธิภาพ แก้ไข
ปั ญหาและตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สดุ

o

การเป็ นผู้ให้ บริการด้ านพลังงาน สาหรับสมาร์ทซิตอี ้ ย่างครบวงจร
Banpu NEXT ไม่เพียงแต่เป็ นผูใ้ ห้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
เท่านัน้ แต่ยงั ให้บริการโซลูชนั พลังงานด้านอื่นๆ เพื่อช่วยส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและ
พลังงานสะอาดสาหรับการพัฒนาประเทศไทยสู่สมาร์ทซิตี ้ เช่น ระบบไมโครกริด (Micro Grid) ระบบการ
บริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System: EMS) และระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage
System: ESS) สาหรับใช้ในการควบคุมการผลิต การส่ง และการกักเก็บพลังงาน เพื่อให้การใช้พลังงาน
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการให้บริการโซลูชนั ด้านยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) และ
อุปกรณ์เสริมด้านพลังงานที่มาพร้อมกับสมาร์ทแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการพลังงาน เช่น เสาไฟฟ้า
อัจฉริยะ (Smart Pole) โซลาร์คอี อส ระบบออนกริดและออฟกริด ที่ใช้ได้ทงั้ ไฟบ้านและพลังงานแสงอาทิตย์
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และโซลาร์เฟอร์นิเจอร์ท่ใี ช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้แบบ 100% เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่
หลากหลายในแต่ละพืน้ ที่อย่างเหมาะสม
o

คุณภาพผลิตภัณฑ์
Banpu NEXT เลือกใช้อุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพและเป็ นแบรนด์ชนั้ นาในตลาดที่ได้รบั การจัดอันดับเป็ นอุปกรณ์
ระดับ TIER 1 รวมถึงได้รบั การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม Banpu NEXT มีทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการออกแบบระบบตามความเหมาะสมของแต่ละพืน้ ที่โครงการ และการติดตัง้ ที่ได้มาตรฐานสากล รวมถึง
การพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพและใช้เทคโนโลยีท่ีทนั สมัยในการตรวจสอบ เช่น การใช้โดรนสแกน
ความร้อนของแผงโซลาร์หลังการติดตัง้ (Thermal Scan) เพื่อให้ลกู ค้าได้ใช้พลังงานสะอาดอย่างปลอดภัย
คุม้ ค่า และมีประสิทธิภาพที่สดุ

o

คุณภาพการให้ บริการ
Banpu NEXT ให้ความสาคัญในเรื่องของการให้บริการลูกค้า โดยการพัฒนาระบบต่างๆ เพื่อรองรับการ
ให้บริการลูกค้า ได้แก่ การสร้างและพัฒนาห้องควบคุมและตรวจสอบการทางานของระบบผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็ น
ระบบตรวจสอบแบบเรียลไทม์ (Control Room) เพื่อให้ทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและฝ่ ายบริการลูกค้า
สามารถตรวจสอบปั ญหาของระบบและแก้ไขได้ทันที การพัฒนาแอปพลิเคชันบ้านปูบนโทรศัพท์มือถือ
(BANPU Application) ที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบการทางานของระบบผลิตไฟฟ้า ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้
และผลการประหยัดไฟฟ้าจากการใช้ระบบผลิตไฟฟ้า ได้ทงั้ แบบเรียลไทม์ และข้อมูลย้อนหลัง รวมถึงการ
แจ้งเตือนเมื่อระบบขัดข้อง นอกจากนี ้ Banpu NEXT ยังมีฝ่ายบริการลูกค้า ที่ทาหน้าที่ให้ข้อมูล รับแจ้ง
ปั ญหา และตอบข้อซักถามต่างๆ แก่ลกู ค้า ผ่านช่องทางต่างๆ โดยลูกค้าสามารถแจ้งปั ญหาระบบผลิตไฟฟ้า
ขัดข้องต่อฝ่ ายบริการลูกค้าได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ทาให้สามารถแก้ไขปั ญหาการทางานของระบบผลิต
ไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว

o

การทาแบรนด์ดิ้ง
Banpu NEXT ดาเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter และให้ความสาคัญกับการทางานร่วมกับ
พาร์ทเนอร์ในธุรกิจเทคโนโลยีพ ลังงาน ธุรกิจที่เกี่ ยวข้องกับพลังงานสะอาด และทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่ม
ศัก ยภาพในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ สร้า งความแข็ ง แกร่ง ในเทคโนโลยี พ ลัง งาน และสร้า งระบบนิ เ วศธุ ร กิ จ
(Business Ecosystem) ให้เ ติ บ โตอย่ า งแข็ ง แกร่ง พร้อ มเปิ ด กว้า งรับ เทคโนโลยี แ ละแนวคิ ด จากบริษั ท
Startup คนรุ่น ใหม่ ที่ จ ะมาช่ วยเติมเต็ มการให้ก ารบริก ารด้านพลังงานสะอาดแบบครบวงจร ผ่ า นการ
สนับสนุนด้านเงินลงทุนและร่วมกันนานวัตกรรมมาสร้างสรรค์ให้เกิดแนวคิดในการดาเนินธุรกิจแบบใหม่
หรือเพิ่มการเติบโตในธุรกิจ

o

กลยุทธ์การสื่อสารและการสร้ างแบรนด์
ในปี 2563 Banpu NEXT เน้นสร้างการรับรูแ้ บรนด์และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานที่ดาเนินงานภายใต้
กลยุท ธ์ Greener & Smarter ของกลุ่ม บ้า นปู เผยแพร่ น วัต กรรมความรู ค้ วามเชี่ ยวชาญด้านเทคโนโลยี
พลังงานมาตรฐานสากล และระบบแพลตฟอร์มที่ทางานร่วมกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟติงส์ (Internet of
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Things - IoT) มาใช้ใ นการบริ ห ารจัด การระบบการท างานของอุ ป กรณ์ ที่ ช่ ว ยเสริ ม บริ ก ารต่ า งๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ เพื่อเติมเต็มการใช้ชีวิตที่ดียิ่งขึน้ อย่างยั่งยืน ผสานกับประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจ
ด้านพลังงานของกลุ่มบ้านปูพร้อมพัฒนาต่อยอด และมอบโซลูชนั ที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้า และตอบรับเทรนด์การใช้พลังงานแห่งอนาคต อีกทั้งตอกยา้ ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ในฐานะที่
เป็ นผูใ้ ห้บริการด้านพลังงานสะอาดชัน้ นาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่มีความมุ่งมั่นในการนาความเชี่ยวชาญ
มาพัฒนาระบบ และโซลูชนั ในการใช้พลังงานที่ย่งั ยืน และครบวงจร เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสูก่ าร
เป็ นสมาร์ทซิตีใ้ นอนาคต
Banpu NEXT ทาการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายและผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทัง้ การทาข่าว
และสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการตลาด การเข้าร่วมงานสัมมนาระดับประเทศ และการจัดงาน
สัม มนา เพื่ อ ให้ค วามรู แ้ ก่ ผู้ป ระกอบการธุ ร กิ จ เกี่ ย วกับ เทรนด์เ ทคโนโลยี พ ลัง งาน การการบริห ารจัด
การพลังงานเพื่อความคุม้ ค่าและยั่งยืน ดังนี ้
• ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละบริการ
ของบริษัทฯ เพื่อสร้างการรับรูแ้ ละตอกยา้ ความ
เป็ น ผู้เ ชี่ ย วชาญและผู้ใ ห้บ ริ ก ารด้า นพลัง งาน
สะอาดชั้นนา ได้แก่ โครงการ BanpuNext EV
Car Sharing for Caring ร่ ว มกั บ “ฮ้ อ ปคาร์ ”
สนั บ สนุ น รถยนต์ ไ ฟฟ้ า FOMM ให้ บุ ค ลากร
ทางการแพทย์ในสถานพยาบาลที่รักษาผู้ป่วย
โควิด -19 ใช้ฟรี 3 เดือน เพื่อเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยส่งมอบให้โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 โรงพยาบาลลาดกระบัง กลุ่มโรงพยาบาล
พญาไท-เปาโล และโรงพยาบาลปิ ยะเวท
• ต่อยอดความสาเร็จโครงการ Banpu NEXT EV
Car Sharing for Caring ขยายความร่ ว มมื อ
เปิ ดตัว ‘Banpu NEXT EV Car Sharing’ บริการ
เช่ า รถยนต์ไ ฟฟ้ า FOMM ผ่ า นแอปพลิ เ คชั น
HAUP ตอกย ้า ความแข็ ง แกร่ ง ของธุ ร กิ จ ยาน
ยนต์ไฟฟ้าของ Banpu NEXT ผลักดันสมาร์ทโม
บิลิตี ้ (Smart Mobility) เติมเต็มการเดินทางให้
สะดวกสบายยิ่งขึน้ และตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์คนเมืองยุคใหม่ให้หนั มาใช้รถพลังงานสะอาด นาร่อง
เปิ ดจุด บริการระดับแฟล็กชิพแห่งแรก ‘สามย่านมิตรทาวน์’ และขยายจุดบริการทั้งในกรุ งเทพฯ
ปริมณฑล เเละต่างจังหวัด
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• เปิ ดตัว เรือท่องเที่ยวไฟฟ้ าทางทะเลลาแรก
ของประเทศไทย “Banpu NEXT e-Ferry”
โดยนาเรือลานีใ้ ห้บริการในการเที่ยวทะเลภูเก็ต
เ ป็ น แ ห่ ง แ ร ก ใ น เ ส้ น ท า ง ภู เ ก็ ต - พั ง ง า
นั ก ท่ อ งเที่ ย วจะได้สั ม ผั ส ประสบการณ์ ก าร
ท่ อ งเที่ ย วมิ ติ ใ หม่ ด ้ว ยการล่ อ งเรื อ พลั ง งาน
สะอาดเป็ นครั้ ง แรก Banpu NEXT e-Ferry
ยกระดับ การบริก ารด้า นการท่ อ งเที่ ย วสีเขียว
(Green Tourism) ให้มีความยั่งยืน และผลักดันการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และ
ชุมชนในระยะยาว
• ลงนามความร่วมมือ “โครงการพัฒนาสมาร์ท
ซิ ตี้จั ง หวั ด ขอนแก่ น ” ร่ว มกับ ‘ภาคี เ ครือข่าย
พัฒนาเมืองขอนแก่น’ ศึกษาความเป็ นไปได้ใน
การน าเทคโนโลยี พ ลั ง งาน ติ ด ตั้ ง ในจั ง หวั ด
ขอนแก่น ผลักดันการใช้พลังงานสะอาดอย่างเต็ม
รู ปแบบ สอดรับนโยบายพลังงาน 4.0 และแผน
แม่บทการพัฒนาเมืองขอนแก่นสมาร์ทซิตี ้ 2029 เพื่อยกระดับการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ และ
ยั่งยืน ตลอดจนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชาวขอนแก่น
• ลงนามความร่วมมือ “โครงการติ ด ตั้ ง ระบบ
ผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอย
น้ า หรื อ โซลาร์ ล อยน้ า ’ (Solar Floating)”
ร่วมกับ ‘ไทร เบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส’ ผูพ้ ฒ
ั นา
นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จ.ระยอง ถือ
เป็ นโครงการโซลาร์ลอยนา้ ของภาคเอกชนที่ใหญ่
ที่สดุ ในประเทศไทย ด้วยกาลังการผลิตรวมสูงถึง 16 เมกะวัตต์ เพื่อเสริมให้นิคมฯ มีการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
• เปิ ด ตัว ‘บ้ า นปู เน็ ก ซ์ อี พ รอมต์มู ฟ ’ (Banpu
NEXT e-PromptMove) โซลู ชั น ผลิ ต ไฟฟ้ า ด้ว ย
พลังงานสะอาดในรู ปแบบรถเทรลเลอร์รายแรก
ของไทย ต้นแบบชุดเครื่องผลิตและกักเก็บไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบออฟกริด (Off-grid)
ที่พร้อมเคลื่อนย้ายไปใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา แม้
ในพืน้ ที่ประสบภัยพิบตั ิ ซึ่งทีมนักวิจยั วิศวกร และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่ละด้านของบ้านปู เน็กซ์ ร่วมกันคิดค้นโซลูชนั และหาเทคโนโลยีท่ตี อบโจทย์การใช้
งานมาออกแบบและผสานเข้าด้วยกันได้อย่างรัดกุม เน้นเรื่องการทางานแบบครบวงจร ความ
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กะทัดรัด ความปลอดภัย และได้มาตรฐานตามที่กรมการขนส่งทางบกกาหนด สามารถนาไปใช้ได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ
• นาเสนอผลงานปี 2563 โซลาร์รูฟท็อป และ
โซลาร์ลอยน้าทัง้ ในไทย และเอเชียแปซิฟิก
ครอบคลุมลูกค้าผูป้ ระกอบการชัน้ นา
หลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ ‘ไทร เบคก้า เอ็น
เตอร์ไพร์ส’ ‘บีทาเก้น’ ‘ธนาคาร ยูโอบี ประเทศ
ไทย สาขาถนนไฮเวย์-เชียงใหม่’ ‘โชว์รูมโตโยต้า
จ.สุโขทัย’ ฯลฯ มุ่งยกระดับบริการหลังการขาย
นาเทคโนโลยี IoT มาเพิ่มประสิทธภาพ และพัฒนาฟี เจอร์ใหม่ ที่สามารถตรวจสอบการใช้ไฟได้แบบ
เรียลไทม์ และตัง้ เป้าปี 2564 มุ่งขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง นาเสนอโซลูชนั ด้านพลังงานที่
หลากหลาย และผลักดันให้ทกุ ภาคส่วนหันมาใช้พลังงานสะอาด และครบวงจรยิ่งขึน้
•

กิ จ กรรมส่ ง เสริม การขายและการตลาด จัด แคมเปญ
“Share Friends, Go Solar ชวนเพื่ อ นติ ด โซลาร์กั บ
บ้านปูเน็กซ์” แนะนาเพื่อน หรือคนรูจ้ กั ติดตัง้ โซลาร์รูฟท็
อปกับบ้านปูเน็กซ์ รับค่าแนะนาเริ่มต้นที่ 100,000 บาท
ต่อโครงการ ยิ่งขนาดใหญ่ ยิ่งได้รบั ค่าแนะนาเยอะ เพื่อ
เป็ นทางเลือกช่วยผูป้ ระกอบการประหยัดค่าไฟฟ้า และ
ลดภาระค่าใช้จ่าย อีกทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด
ให้มากขึน้ และขยายฐานลูกค้าให้มาใช้พลังงานสะอาด
กับทาง Banpu NEXT เพิ่มมากขึน้

• เข้า ร่ ว มงาน Techsauce Global Summit 2020 งาน
ประชุม สุด ยอดเทคโนโลยี ชั้น น าในเอเชี ย ตะวัน ออก
เฉี ย งใต้ น าเสนอคอนเทนต์ เ ทรนด์ ใ หม่ การน า
นวั ต กรรมและเทคโนโลยี เ ข้า มาใช้กั บ สถานการณ์
ปั จจุบนั ในยุค COVID-19 และ Digital Disruption จาก
ผูท้ ่ีมีประสบการณ์ในการนาธุรกิจแวดวงต่างๆ ในส่วน
ของ Banpu NEXT คุณสมฤดี ชัยมงคล มีโอกาสได้เป็ น
หนึ่งใน Speaker พูดคุยเกี่ยวกับแนวโน้มของพลังงาน
กั บ ก า ร พั ฒ น า เ มื อ ง อั จ ฉ ริ ย ะ พ ร้ อ ม แ บ่ ง ปั น
ประสบการณ์ในบริหารจัดการพลังงาน กับการเชื่อมต่อผ่านระบบดิจิทลั สู่การเป็ น Smart Energy
เพื่อเป็ นโซลูชนั ของการสร้างเมืองอัจฉริยะรวมถึงการสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานที่เป็ นประโยชน์
ต่อการดารงชีวิต
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• จัดงานสัมมนา “เคล็ด (ไม่ลับ) เพื่อการประหยัด
พลังงานที่คุ้มค่าและยั่งยืน” ให้แก่ผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจอาหารและบรรจุภณ
ั ฑ์ ในจังหวัดนครปฐมและ
จังหวัดใกล้เคียง ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี
นครปฐม ซึ่งงานดังกล่าวได้รบั เกียรติจากที่ปรึกษา
ฝ่ ายพัฒนาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ
ตัวแทนลูกค้าของ Banpu NEXT ในการร่วมแบ่งปั นและนาเสนอข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนา
กระบวนการผลิต และแนวทางการประหยัดต้นทุนการดาเนินธุรกิจด้วยการใช้โซลูชนั เทคโนโลยีจาก
พลังงานสะอาด โดยมีรองประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม ผูป้ ระกอบการธุรกิจอาหารและบรรจุ
ภัณฑ์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง สนใจเข้าร่วมงานจานวนมาก
คู่แข่งขันทีส่ าคัญ
ในปั จจุบันยังไม่มีคู่แข่งขันสาคัญ ที่นาเสนอการบริการรู ปแบบเดียวกับ Banpu NEXT โดยตรง ที่ให้บริการด้า น
พลังงานสาหรับสมาร์ทซิตีแ้ บบครบวงจร เนื่องจากคู่แข่งขันในตลาดส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นเรื่องการให้บริการติดตัง้ และ
วางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเป็ นส่ วนใหญ่ โดยสามารถแบ่งประเภทคู่แข่งขันในตลาด
ออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผูป้ ระกอบการรายย่อยที่ให้บริการติดตัง้ ระบบ กลุ่มผูป้ ระกอบการรายใหญ่ท่ใี ห้บริการติดตัง้
ระบบและเป็ นผูล้ งทุนติดตัง้ ระบบให้แก่ลูกค้า และกลุ่มผูล้ งทุนจากต่างประเทศ ทั้งนีส้ ัดส่วนคู่แข่งขันส่วนใหญ่ใน
ตลาดจะเป็ นกลุ่มผูป้ ระกอบการรายย่อยที่มีมากกว่าร้อยละ 50
สาหรับคู่แข่งขันของ Banpu NEXT ในด้านการให้บริการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลัง คา
ได้แก่ กลุ่มผูป้ ระกอบการรายใหญ่ท่ีเป็ นทัง้ ผูใ้ ห้บริการติดตัง้ ระบบและเป็ นผูล้ งทุนติดตัง้ ระบบให้แก่ลกู ค้ า เนื่องจาก
เป็ นกลุ่มที่มีความมั่นคงในด้านการเงิน และมีขอ้ เสนอในการให้บริการหลากหลายรูปแบบ รวมถึงผูป้ ระกอบการราย
ย่อยที่ได้รบั การสนับสนุนด้านเงินลงทุนจากกลุ่มผูล้ งทุนจากต่างประเทศ ทาให้สามารถนาเสนอการให้บริการใน
ลักษณะการลงทุนให้แก่ลกู ค้าได้เช่นเดียวกับผูป้ ระกอบการรายใหญ่ รวมถึงการแข่งขันในตลาดลูกค้า Residential ที่
หลายๆ บริษัทรุกเข้ามาเจาะตลาด เพื่อต้องการที่จะถือครองสัดส่วนใหญ่ของกลุ่มนีเ้ ป็ นรายแรกๆ
นโยบายด้านราคา
Banpu NEXT มีขอ้ เสนอด้านราคาหลากหลายรูปแบบ ตามความเหมาะสมและความต้องการของลูกค้า โดยในส่วน
ของบริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา มีการนาเสนอทางเลือกด้านราคาให้แก่
ลูกค้า 2 รูปแบบ ได้แก่ การติดตัง้ ระบบโดย Banpu NEXT เป็ นผูล้ งทุนให้ทงั้ หมด และการติดตัง้ ระบบโดยลูกค้าเป็ นผู้
ลงทุนค่าอุปกรณ์และค่าติดตัง้ ระบบเอง ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนหรือราคาจะขึน้ อยู่กบั อุปกรณ์ท่ีใช้ในการติดตัง้ ขนาดการ
ติดตัง้ และรูปแบบการบริการที่ลกู ค้าเลือก โดย Banpu NEXT มีการสารวจราคาตลาดและต้นทุนในการติดตัง้ ระบบ
อยู่เสมอ ในปี 2561-2563 ต้นทุนของอุปกรณ์และค่าติดตัง้ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาด้วยความ
รวดเร็วของ PV Panel ให้มีกาลังการผลิตต่อแผงที่สงู ขึน้ Banpu NEXT จึงมีการปรับราคาลดลงตามต้นทุนอุปกรณ์
และค่าติดตัง้ สามารถนาเสนอทางเลือกด้านการลงทุนให้แก่ลกู ค้าได้มากขึน้ พร้อมด้วยการนา PV Panel ที่มีกาลัง
หน้า 111

การผลิตต่อแผงที่สงู ขึน้ มาใช้ในโครงการที่มีขนาดพืน้ ที่การติดตัง้ น้อย เพื่อให้ลกู ค้าได้ใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์อย่างคุม้ ค่าที่สดุ
ลักษณะของลูกค้า
กลุ่ม ลูก ค้า ของ Banpu NEXT ได้แ ก่ ผู้ป ระกอบการที่ ต ้อ งการทางเลื อ กด้า นการบริ ห ารจัด การพลัง งาน หรื อ
ผู้ป ระกอบการธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ท่ี ใ ช้ไ ฟฟ้ า ช่ ว งเวลากลางวัน เป็ น ส่ ว นใหญ่ เช่ น กลุ่ม โรงงาน
อุตสาหกรรม และอาคารพาณิชย์ต่างๆ โดยในปี 2563 ลูกค้าร้อยละ 70 ที่ลงนามในสัญญาติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคากับ Banpu NEXT จะเลือกบริการแบบที่ Banpu NEXT เป็ นผูล้ งทุนให้ ลูกค้าได้รบั
ผลประหยัดค่าไฟฟ้า จากการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยไม่ตอ้ งลงทุนเอง ลูกค้าอีกร้อยละ 30 เลือกบริการ
การติดตัง้ ระบบแบบที่ลกู ค้าเป็ นผูล้ งทุนค่าอุปกรณ์และค่าติดตัง้ ระบบเอง โดยลูกค้าจะสามารถใช้ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ท่ผี ลิตบนหลังคาของโรงงานหรืออาคารของลูกค้าได้ฟรี ทัง้ นี ้ ลูกค้ามีความต้องการที่เพิ่มมากขึน้ ไม่ว่าจะ
เป็ นราคาติดตัง้ หรือส่วนลด ต้องการระยะเวลาสัญญาที่สนั้ ลง รวมถึงความต้องบริการต่างๆ ที่เพิ่มขึน้ Banpu NEXT
จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการนาเสนอให้เหมาะสมตรงกับความต้องการและลักษณะของลูกค้ามากยิ่งขึน้
การจัดจาหน่ายและช่องทางการจัดจาหน่าย
Banpu NEXT จะนาเสนอโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและโซลูชนั ต่างๆ ผ่านช่องทางการ
ประมูลที่ลกู ค้าประกาศรับ การเจรจากับลูกค้าโดยตรง และการนาเสนอผ่านหน่วยงานหรือองค์กรที่ดแู ลเกี่ยวกับ
พลังงานทดแทน โดยบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จะติดต่อเข้าพบลูกค้าที่สนใจ เพื่อแนะนาบริษัทและรับฟั งความต้องการ
ของลูกค้า จากนัน้ ทีมวิศวกรจะเข้าสารวจพืน้ ที่ เพื่อออกแบบระบบการผลิตไฟฟ้าฯ หรือโซลูชนั ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น
การบริหารจัดการยานยนต์ไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงาน หรือการบริหารจัดการพลังงานให้เหมาะสมกับโครงการของ
ลูกค้า และทาข้อเสนอโครงการ (Project Proposal) ทัง้ นี ้ มีการขยายช่องทางการจัดจาหน่ายผ่านงานอีเว้นท์และ
กิจกรรมต่างๆ รวมถึงการบอกต่อจากลูกค้าที่มีความประทับใจในบริการของกลุ่มบริษัท
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์
ก) ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
1. สถานที่ตงั้ ของเหมืองถ่านหิน แหล่งก๊าซธรรมชาติ และโรงไฟฟ้า

เหมืองถ่านหิน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ประเทศออสเตรเลีย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เหมือง Jorong, South Kalimantan Province
เหมือง Indominco, East Kalimantan Province
เหมือง Trubaindo, East Kalimantan Province
เหมือง Kitadin, East Kalimantan Province
เหมือง Bharinto, East Kalimantan Province
แหล่งถ่านหิน TIS, East Kalimantan Province
แหล่งถ่านหิน NPR, Central Kalimantan Province
เหมือง Airly, รัฐ New South Wales
เหมือง Angus Place, รัฐ New South Wales
เหมือง Clarence, รัฐ New South Wales
เหมือง Ivanhoe North, รัฐ New South Wales
เหมือง Mandalong, รัฐ New South Wales
เหมือง Myuna, รัฐ New South Wales
เหมือง Newstan, รัฐ New South Wales
เหมือง Springvale รัฐ New South Wales

สาธารณรัฐประชาชนจีน

1. เหมือง Hebi, Henan Province
2. เหมือง Gaohe, Shanxi Province

ประเทศมองโกเลีย

1. แหล่งถ่านหิน Unst Khudag
2. แหล่งถ่านหิน Tsant Uul
3. แหล่งถ่านหิน Altai Nuurs

แหล่งก๊าซธรรมชาติ
สหรัฐอเมริกา
มลรัฐเพนซิลเวเนีย

มลรัฐเท็กซัส

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แหล่งก๊าซธรรมชาติ Chaffee Corners JEA, Marcellus
แหล่งก๊าซธรรมชาติ NEPA Corners-1 JEA, Marcellus
แหล่งก๊าซธรรมชาติ NEPA Corners-2 JEA, Marcellus
แหล่งก๊าซธรรมชาติ NEPA Corners-3 JEA, Marcellus
แหล่งก๊าซธรรมชาติ NEPA Corners-4 JEA, Marcellus
แหล่งก๊าซธรรมชาติ NEPA Corners-5 JEA, Marcellus
แหล่งก๊าซธรรมชาติ Barnett, Texas
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โรงไฟฟ้ า
โรงไฟฟ้ าพลังงานทั่วไป (Conventional Power Plant)
ประเทศไทย

1. โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

1. โรงไฟฟ้าหงสา เมืองหงสา แขวงไชยบุรี

สาธารณรัฐประชาชนจีน

1.
2.
3.
4.

โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมล่วนหนาน เมืองถังซาน มณฑลเหอเป่ ย
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิง้ ติง้ เมืองสือเจียจวง มณฑลเหอเป่ ย
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิง เมืองบินโจว มณฑลซานตง
โรงไฟฟ้าซานซีล่กู วง มณฑลซานซี

โรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Based Power Plant)
สาธารณรัฐประชาชนจีน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จินซาน เมืองเว่ยฟาง มณฑลซานตง
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮยุ่ เหนิง เมืองเว่ยฟาง มณฑลซานตง
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เฮ่าหยวน เมืองไทอัน มณฑลซานตง
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮยุ่ เอิน เมืองเว่ยฟาง มณฑลซานตง
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เต๋อหยวน เมืองเจียซาน มณฑลเจ้อเจียง
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซงิ หยู๋ เมืองไทอัน มณฑลซานตง
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จ๋ซี นิ เมืองจินหู มณฑลเจียงชู

ประเทศญี่ปุ่น

1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โอลิมเปี ย ประกอบไปด้วย
a. โรงไฟฟ้าฮิตาชิ โอมิยะ จังหวัดอิบารากิ
b. โรงไฟฟ้าฮิตาชิ โอมิยะ 2 จังหวัดอิบารากิ
c. โรงไฟฟ้าโอเซโนะ ซาโตะ คาตะชินะ จังหวัดกุนมะ
d. โรงไฟฟ้าซากุระ 1 จังหวัดโทชิงิ
e. โรงไฟฟ้าซากุระ 2 จังหวัดโทชิงิ
2. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮิโนะ จังหวัดชิงะ
3. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อวาจิ จังหวัดเฮียวโงะ
4. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มกุ ะวะ จังหวัดฮอกไกโด
5. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นาริไอสึ จังหวัดฟุกชุ ิมะ
6. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ คุโรคาวะ จังหวัดมิยางิ
7. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Tenzan จังหวัดซากะ
8. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Muroran I จังหวัดฮอกไกโด
9. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Muroran II จังหวัดฮอกไกโด
10. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Takeo II จังหวัดซากะ
11. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Kawanishi Dahilia (ชื่อเดิมคือโครงการยา
มางาตะ (Yamgata)) จังหวัดยามางาตะ
12. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Sawadee Yabuki Hatsudensho (ชื่อเดิม
คือโครงการยาบูกิ (Yabuki)) จังหวัดฟุกชุ ิมะ
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โรงไฟฟ้ า
โรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Based Power Plant)
ประเทศญี่ปุ่น
13. โครงการชิราคาวะ จังหวัดฟุกชุ ิมะ
14. โครงการเคซเซนนุมะ จังหวัดมิยางิ
15. โครงการยามางาตะ ไออิเดะ จังหวัดยามางาตะ

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

1.
2.

โรงไฟฟ้าพลังงานลม El Wind Mui Dinh จังหวัด Ninh Thuan
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมซอกจัง จังหวัดซอกจัง
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แผนทีแ่ สดงธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจโรงไฟฟ้ าของกลุ่มบริษทั
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2. กาลังการผลิตและปริมาณการผลิต
บริษัทฯ มีกาลังการผลิตถ่านหินและปริมาณการผลิตถ่านหินในช่วงปี 2561 – 2563 ดังนี ้
เหมืองถ่านหิน
เหมืองถ่านหิน Indominco*
กาลังการผลิตเต็มที่
ปริมาณการผลิตจริง
อัตราการใช้กาลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต
เหมืองถ่านหิน Trubaindo*
กาลังการผลิตเต็มที่
ปริมาณการผลิตจริง
อัตราการใช้กาลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต
เหมืองถ่านหิน Bharinto*
กาลังการผลิตเต็มที่
ปริมาณการผลิตจริง
อัตราการใช้กาลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต
เหมืองถ่านหิน Jorong*
กาลังการผลิตเต็มที่
ปริมาณการผลิตจริง
อัตราการใช้กาลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต
เหมืองถ่านหิน Kitadin Embalut*
กาลังการผลิตเต็มที่
ปริมาณการผลิตจริง
อัตราการใช้กาลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต
เหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย**
กาลังการผลิตเต็มที่
ปริมาณการผลิตจริง
อัตราการใช้กาลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต

หน่วย

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2563
2562
2561

พันตัน
พันตัน
ร้อยละ
ร้อยละ

15,000
9,001
60.01
-28.51

15,000
12,591

15,000
12,528

83.94
0.50

83.52
-3.73

พันตัน
พันตัน
ร้อยละ
ร้อยละ

7,000
4,232
60.46
-10.11

7,000
4,708
58.86
-24.23

8,000
6,214
77.68
28.02

พันตัน
พันตัน
ร้อยละ
ร้อยละ

3,000
2,736
91.20
-4.27

3,000
2,858
95.27
-4.83

3,000
3,003
100.10
25.92

พันตัน
พันตัน
ร้อยละ
ร้อยละ

2,000
1,213
60.65
-21.94

2,000
1,554
77.72
6.54

2,000
1,459
72.95
63.00

พันตัน
พันตัน
ร้อยละ
ร้อยละ

1,000
1,197
119.70
-13.64

1,000
1,386
69.28
23.48

2,000
1,122
56.10
19.74

พันตัน
พันตัน
ร้อยละ
ร้อยละ

15,000
12,722
84.81
21.16

15,000
10,500
70.00
-10.29

15,000
11,705
78.03
-4.98

หมายเหตุ : * ในอัตราสัดส่วนร้อยละ 100 (100% basis)
** ตามวิธีสดั ส่วนการถือหุน้ (equity basis)
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บริษัทฯ มีกาลังการผลิตและปริมาณการขายไฟฟ้าและไอนา้ ในช่วงปี 2561 – 2563 ดังนี ้

โรงไฟฟ้ า
1.) โรงไฟฟ้ าพลังงานร่วม Luannan
กาลังการผลิตติดตัง้
อัตราการใช้กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
ปริมาณไอนา้ ที่ขาย
อัตราการเพิ่มของปริมาณไอนา้ ขาย
2.) โรงไฟฟ้ าพลังงานร่วม Zhengding
กาลังการผลิตติดตัง้
อัตราการใช้กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
ปริมาณไอนา้ ที่ขาย
อัตราการเพิ่มของปริมาณไอนา้ ขาย
3.) โรงไฟฟ้ าพลังงานร่วม Zouping
กาลังการผลิตติดตัง้
อัตราการใช้กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
ปริมาณไอนา้ ที่ขาย
อัตราการเพิ่มของปริมาณไอนา้ ขาย
4.) โรงไฟฟ้ าบีแอลซีพี
กาลังการผลิตติดตัง้
อัตราค่าความพร้อมจ่าย***
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
5.) โรงไฟฟ้ าหงสา
กาลังการผลิตติดตัง้
อัตราค่าความพร้อมจ่าย***
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
6.) โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
Jinshan
กาลังการผลิตติดตัง้
อัตราการใช้กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย

หน่วย

1 ม.ค. – 31
ธ.ค. 2563

1 ม.ค. – 31
ธ.ค. 2562

1 ม.ค. – 31
ธ.ค. 2561

เมกะวัตต์เทียบเท่า
ร้อยละ
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ร้อยละ
ตัน
ร้อยละ

227.00
67.79
708,750
2.49
2,220,254
28.93

175.00
52.63
691,529
13.53
1,722,095
20.27

123.00
85.72
609,103
19.53
1,431,905
16.65

เมกะวัตต์เทียบเท่า
ร้อยละ
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ร้อยละ
ตัน
ร้อยละ

139.00
57.86
414,850
-1.34
1,675,076
0.37

139.00
65.76
420,492
1.05
1,668,899
1.66

139.00
83.28
416,111
-0.86
1,641,644
16.84

เมกะวัตต์เทียบเท่า
ร้อยละ
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ร้อยละ
ตัน
ร้อยละ

173.00
38.55
439,597
14.56
2,341,912
21.39

173.00
35.04
383,733
-17.63
1,929,305
-26.97

173.00
77.68
465,877
-17.83
2,641,690
-18.81

เมกะวัตต์
ร้อยละ
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ร้อยละ

1,434.00
89.88
11,284,045
3.41

1,434.00
91.99
10,912,011
10.14

1,434.00
88.70
10,383,581
2.89

เมกะวัตต์
ร้อยละ
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ร้อยละ

1,878.00
81.71
11,355,052
-0.45

1,878.00
80.83
11,406,241
-8.84

1,878.00
86.52
12,511,709
9.84

เมกะวัตต์
ร้อยละ
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ร้อยละ

28.95
14.63
37,201
-5.66

28.95
15.52
39,432
-0.04

28.95
15.61
39,594
0.07
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โรงไฟฟ้ า
7.) โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ Hui’en
กาลังการผลิตติดตัง้
อัตราการใช้กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
8.1) โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ Huineng 1
กาลังการผลิตติดตัง้
อัตราการใช้กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
8.2) โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ Huineng 2
กาลังการผลิตติดตัง้
อัตราการใช้กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
9.) โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ Haoyuan
กาลังการผลิตติดตัง้
อัตราการใช้กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
10.) โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ Deyuan
กาลังการผลิตติดตัง้
อัตราการใช้กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
11.) โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ Xingyu
กาลังการผลิตติดตัง้
อัตราการใช้กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
12.) โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ Jixin
กาลังการผลิตติดตัง้
อัตราการใช้กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
13.1) โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ Olympia
(Hitachi 1)
กาลังการผลิตติดตัง้ (DC)
กาลังการผลิตติดตัง้ (AC)
อัตราการใช้กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**

หน่วย

1 ม.ค. – 31
ธ.ค. 2563

1 ม.ค. – 31
ธ.ค. 2562

1 ม.ค. – 31
ธ.ค. 2561

เมกะวัตต์
ร้อยละ
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ร้อยละ

19.70
15.05
26,173
-6.61

19.70
16.13
28,025
0.95

19.70
16.01
27,760
45.20

เมกะวัตต์
ร้อยละ
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ร้อยละ

10.43
14.63
13,402
-5.66

10.43
15.55
14,206
-0.43

10.43
15.62
14,267
8.07

เมกะวัตต์
ร้อยละ
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ร้อยละ

11.08
14.78
14,392
-6.39

11.08
15.84
15,374
-1.84

11.08
16.13
15,662
11.75

เมกะวัตต์
ร้อยละ
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ร้อยละ

20.00
15.54
25,485
-5.97

20.00
15.44
27,103
5.89

20.00
15.35
25,595
-4.84

เมกะวัตต์
ร้อยละ
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ร้อยละ

51.64
13.06
59,229
-1.28

51.64
13.22
59,999
-3.38

51.64
13.73
62,095
9.04

เมกะวัตต์
ร้อยละ
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ร้อยละ

10.30
14.07
12,718
-7.35

10.30
15.19
13,727
0.51

10.30
15.14
13,658
126.84

เมกะวัตต์
ร้อยละ
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ร้อยละ

25.2
13.96
30,937
92.85

25.2
14.4
16,042
-

-

เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
ร้อยละ
เมกะวัตต์-ชั่วโมง

2.12
2.00
13.88
2,590

2.12
2.00
14.08
2,619

2.12
2.00
13.75
2,558
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อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
13.2) โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ Olympia
(Hitachi 2)
กาลังการผลิตติดตัง้ (DC)
กาลังการผลิตติดตัง้ (AC)
อัตราการใช้กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
13.3) โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ Olympia
(Sakura 1)
กาลังการผลิตติดตัง้ (DC)
กาลังการผลิตติดตัง้ (AC)
อัตราการใช้กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
13.4) โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ Olympia
(Sakura 2)
กาลังการผลิตติดตัง้ (DC)
กาลังการผลิตติดตัง้ (AC)
อัตราการใช้กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
13.5) โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ Olympia
(Katashina)
กาลังการผลิตติดตัง้ (DC)
กาลังการผลิตติดตัง้ (AC)
อัตราการใช้กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
14.) โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ Hino
กาลังการผลิตติดตัง้ (DC)
กาลังการผลิตติดตัง้ (AC)
อัตราการใช้กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
15.) โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ Awaji
กาลังการผลิตติดตัง้ (DC)
กาลังการผลิตติดตัง้ (AC)
อัตราการใช้กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย

หน่วย

1 ม.ค. – 31
ธ.ค. 2563

1 ม.ค. – 31
ธ.ค. 2562

1 ม.ค. – 31
ธ.ค. 2561

ร้อยละ

-1.11

2.38

-4.34

เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
ร้อยละ
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ร้อยละ

3.00
2.00
13.17
3,471
-0.78

3.00
2.00
13.31
3,498
-3.10

3.00
2.00
13.74
3,610
1.35

เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
ร้อยละ
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ร้อยละ

2.39
2.00
13.85
2,909
0.60

2.39
2.00
13.80
2,892
-2.56

2.39
2.00
14.16
2,968
-0.57

เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
ร้อยละ
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ร้อยละ

2.67
2.00
13.77
3,227
-0.99

2.67
2.00
13.95
3,259
-1.12

2.67
2.00
14.10
3,296
-0.03

เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
ร้อยละ
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ร้อยละ

2.31
2.00
14.63
2,964
0.28

2.31
2.00
14.63
2,956
-2.36

2.31
2.00
14.66
2,963
3.75

เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
ร้อยละ
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ร้อยละ

4.59
3.50
12.52
5,052
0.29

4.59
3.50
12.53
5,037
-5.35

4.59
3.50
13.23
5,322
7.21

เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
ร้อยละ
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ร้อยละ

9.87
7.92
14.64
12,694
-0.23

9.87
7.92
14.72
12,723
-1.84

9.87
7.92
14.99
12,962
48.34
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16.) โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ Mukawa
กาลังการผลิตติดตัง้ (DC)
กาลังการผลิตติดตัง้ (AC)
อัตราการใช้กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
17.) โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
Nari Aizu
กาลังการผลิตติดตัง้ (DC)
กาลังการผลิตติดตัง้ (AC)
อัตราการใช้กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
18.) โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
Kurokawa
กาลังการผลิตติดตัง้ (DC)
กาลังการผลิตติดตัง้ (AC)
อัตราการใช้กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
19.) โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
Tenzan
กาลังการผลิตติดตัง้ (DC)
กาลังการผลิตติดตัง้ (AC)
อัตราการใช้กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
20.) โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
Muroran 1
กาลังการผลิตติดตัง้ (DC)
กาลังการผลิตติดตัง้ (AC)
อัตราการใช้กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
21.) โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
Muroran 2
กาลังการผลิตติดตัง้ (DC)
กาลังการผลิตติดตัง้ (AC)
อัตราการใช้กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย

หน่วย

1 ม.ค. – 31
ธ.ค. 2563

1 ม.ค. – 31
ธ.ค. 2562

1 ม.ค. – 31
ธ.ค. 2561

เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
ร้อยละ
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ร้อยละ

22.00
17.00
13.11
25,330
3.98

22.00
17.00
12.64
24,361
217.53

22.00
17.00
9.50
7,672
-

เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
ร้อยละ
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ร้อยละ

26.20
20.46
12.58
28,957
-5.82

26.20
20.46
13.40
30,745
3,177.71

26.20
20.46
4.81
938
-

เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
ร้อยละ
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ร้อยละ

28.81
18.90
12.19
30,842
2,215

28.81
18.90
6.21
1,332
-

-

เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
ร้อยละ
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ร้อยละ

2.74
1.96
11.93
2,872
2.74

-

-

เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
ร้อยละ
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ร้อยละ

2.25
1.73
13.01
2,565
na.

-

-

เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
ร้อยละ
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ร้อยละ

1.93
1.63
13.01
2,200
na.

-

-
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22.) โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ Takeo II
กาลังการผลิตติดตัง้ (DC)
กาลังการผลิตติดตัง้ (AC)
อัตราการใช้กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย

หน่วย
เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
ร้อยละ
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ร้อยละ

1 ม.ค. – 31
ธ.ค. 2563
1.40
1.00
13.71
1,728
na.

1 ม.ค. – 31
ธ.ค. 2562

1 ม.ค. – 31
ธ.ค. 2561
-

-

หมายเหตุ: - แหล่งผลิตจากโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน (โรงไฟฟ้า Luannan, Zhengding, Zouping, Jinshan, Hui’en Huineng1,Huineng2,

Haoyuan, Deyuan , Xingyu และ Jixin) ในประเทศไทย (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (โรงไฟฟ้าหงสา)
และในประเทศญี่ปนุ่ ( โรงไฟฟ้า Olympia ทัง้ 5 โครงการ โรงไฟฟ้า Hino และ โรงไฟฟ้า Awaji, โรงไฟฟ้า Mukawa, โรงไฟฟ้า Nari Aizu,
โรงไฟฟ้า Kurokawa, โรงไฟฟ้า Tenzan, โรงไฟฟ้า Muroran 1, โรงไฟฟ้า Muroran 2, โรงไฟฟ้า Takeo II )
* อัตราส่วนร้อยละของปริมาณพลังงานที่ผลิตจริงในรอบ 1 ปี เปรียบเทียบกับผลคูณของขนาดกาลังการผลิตติดตัง้ และจานวนชั่วโมงทัง้ หมดในหนึ่งปี
**ปริมาณการผลิตที่โรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ รวมถึงปริมาณจ่ายไฟฟ้าตรงให้อตุ สาหกรรมใกล้เคียง (ถ้ามี)
***อัตราค่าความพร้อมจ่าย คือดัชนี ที่แสดงถึง ประสิทธิผล, การรักษาระดับความสามารถด้านการผลิตไฟฟ้า และการรักษาความพร้อมในการ
ผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า โดยโรงไฟฟ้าจะต้องสามารถผลิตพลังไฟฟ้าได้เต็มความสามารถ และรักษาความพร้อมที่จะผลิตพลังไฟฟ้าเพื่อเข้าสู่
ระบบไฟฟ้าตามแผนการผลิตที่ได้ระบุไว้

3. วิธีการจัดหาวัตถุดิบ
• บริษัทฯ ดาเนินการผลิตถ่านหินจากเหมืองถ่านหินของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียทัง้ 5 เหมือง ได้แก่
เหมืองอินโดมินโก (Indominco) เหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo) เหมืองโจร่ง (Jorong) เหมืองคิทาดิน (Kitadin)
และเหมืองบารินโต (Bharinto) ในประเทศออสเตรเลียทัง้ ทัง้ 6 เหมือง ได้แก่ เหมือง Airly เหมือง Charbon
เหมือง Clarence เหมือง Mandalong และเหมือง Myuna และแหล่งผลิตถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน
2 เหมือง ได้แก่ เหมืองเฮ่อปี ้ (Hebi) และเหมืองเกาเฮ่อ (Gaohe)
•

ในการจัดหาแหล่งถ่านหินเพิ่มเติม บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเหมืองถ่านหินที่อยูใ่ นความครอบครอง
ของบริษัทฯ และมีการสารวจแหล่งถ่านหินที่มคี ณ
ุ ภาพดีในประเทศอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้า

บริษัทฯ ได้จดั ตัง้ หน่วยงานจัดซือ้ ถ่านหินขึน้ มาเพื่อทาการซือ้ ถ่านหินจากบริษัทอื่นมาจาหน่ายเพิม่ เติม เพื่อเพิม่
ขีดความสามารถของบริษัทฯ ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเป็ นการเพิม่ ความมั่นคงในการส่ง
มอบถ่านหินของบริษัทฯ
4. การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและสินค้าที่ผลิต
บริษัทฯ ได้ตกลงข้อกาหนดคุณสมบัติของถ่านหินกับลูกค้าแล้ว ข้อมูลคุณสมบัติของถ่านหิน เช่น ค่าความร้อน ค่า
กามะถัน และค่าความชืน้ เป็ นต้น จะถูกส่งไปให้หน่วยงานเหมืองเพื่อวางแผนการผลิตให้ได้ทงั้ ปริมาณและคุณภาพ
ตามข้อกาหนด บริษัทฯ จะทาการสุ่มตรวจคุณภาพถ่านหินที่ผลิตในทุกๆ ขัน้ ตอนการผลิตตัง้ แต่ท่เี หมืองจนถึงลาน
กองเก็บถ่านหินที่ทา่ เรือก่อนส่งมอบแก่ลกู ค้า เพื่อให้แน่ใจว่าถ่านหินที่เตรียมพร้อมส่งมอบให้ลกู ค้ามีคณ
ุ สมบัติตรง
ตามข้อตกลง
และในการส่งมอบสินค้าแต่ละครัง้ ต้องมีผเู้ ชี่ยวชาญภายนอกเข้ามาตรวจสอบคุณภาพของสินค้า
•
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เพื่อให้ได้ตรงตามที่ลกู ค้าต้องการ
ต่างประเทศ

บริษัทฯ

จึงได้รบั ใบรับรองมาตรฐานจากสถาบันต่างๆ

ทัง้ ในประเทศและ

(ข) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต
กระบวนการผลิตของกลุ่มบริษัทฯ มีความหลากหลายขึน้ กับผลิตภัณฑ์ เช่น กระบวนการผลิตถ่านหิน ที่เป็ น
แบบเหมืองเปิ ด (Open pit mine) และแบบเหมืองใต้ดิน (Underground mine) กระบวนการผลิตไฟฟ้าทัง้ จากที่ใช้
เชือ้ เพลิงถ่านหินและพลังงานหมุนเวียน นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ได้ลงทุนในธุรกิจก๊ าซธรรมชาติซ่ึงเป็ นการผลิตก๊าซ
ธรรมชาติจากหินดินดาน (shale gas) ในสหรัฐอเมริกา ซึ่ง กระบวนการผลิตของบริษัทฯ ดังกล่าวอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี ้
• การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชือ้ เพลิง และไฟฟ้า รวมถึงก๊าซมีเทนที่อยู่ในชัน้ ถ่านหิน
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิทัศน์ ระบบนิเวศป่ าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ จากธุรกิจเหมือง
และธุรกิจไฟฟ้าจากการใช้พนื ้ ที่ในการติดตัง้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์
• การทรุ ด ตั ว ของชั้ น ดิ น (subsidence) จากการท าเหมื อ งใต้ดิ น และการชะล้า งผิ ว หน้ า ดิ น จาก
กระบวนการเปิ ดหน้าดินเพื่อขุดถ่านหิน
• การใช้นา้ ในกระบวนการทาเหมือง การผลิตไฟฟ้าและไอนา้ และการผลิตก๊าซธรรมชาติจากหินดินดาน
• คุณภาพนา้ เช่น ความเป็ นกรด-ด่าง (pH) และปริมาณตะกอนแขวนลอย (Total Suspended Solid :
TSS) จากนา้ ชะล้างในเหมือง อุณหภูมิของนา้ หล่อเย็นโรงไฟฟ้า และความปนเปื ้อนของนา้ ใต้ดินใน
กระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติ
• คุณภาพอากาศ เช่น ฝุ่นละอองในอากาศ จากการเปิ ดหน้าดิน การเก็บกอง และการขนส่งถ่านหิน และ
การปลดปล่อยอากาศเสียจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วย ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ และไนโตรเจนออกไซด์
• ขยะที่ เ กิ ด จากการด าเนิ น งาน ประกอบด้ว ยขยะทั่ว ไป (Non-hazardous waste) และขยะอัน ตราย
(Hazardous waste) และขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยเป็ นขยะที่เกิดขึน้ จากกระบวนการท า
เหมือง เช่นดินจากการเปิ ดหน้าดิน (overburden) ตะกอนดิน (tailings) และขยะจากกระบวนการผลิต
ไฟฟ้า เช่น การเกิดเถ้าหนัก (Bottom ash) เถ้าลอย (Fly ash) ยิปซัมสังเคราะห์ (Synthetic Gypsum)
และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ไี ม่สามารถใช้งานได้
บริษัทฯ ให้ความสาคัญในการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามข้อกาหนดของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่บงั คับใช้
และข้อกาหนดของมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ เช่น มาตรฐานคุณภาพนา้ คุณภาพอากาศ และ
มาตรการป้ อ งกัน และลดผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ ม ซึ่ ง เป็ น เงื่ อ นไขที่ ก าหนดในร ายงานวิ เ คราะห์ผ ลกระทบด้า น
สิ่ ง แวดล้อ ม (Environmental Impact Assessment – EIA) นอกจากนี ้บ ริ ษั ท ฯ ได้จั ด ท ามาตรฐานการจั ด การ
สิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกาศใช้ท่ วั ทัง้ องค์กร และมีการนาไปปรับใช้เพื่อให้เหมาะกับแต่ละหน่วย
การผลิต รวมถึงมีการนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (OHSAS 18001) มาประยุกต์ใช้ในหน่วยธุรกิจต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในพืน้ ที่ท่มี ีความ
เสี่ยงเรื่องคุณภาพสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
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บริษั ท ฯ ได้มี ก ารจัด ท ามาตรฐานขึ น้ มาใช้ เ ป็ น การเฉพาะในแต่ ละพื น้ ที่ คัด เลื อ กเทคโนโลยี ท่ี ทัน สมัย มี
ประสิ ท ธิ ภ าพสูง และติ ด ตั้ง ระบบเฝ้ า ระวัง คุ ณ ภาพอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น ระบบบ าบัด และเฝ้ า ระวัง คุ ณ ภาพน ้า
แบบต่ อ เนื่ อ ง (real time) ในประเทศออสเตรเลี ย และประเทศอิ น โดนี เ ซี ย และการเฝ้ า ระวัง คุ ณ ภาพอากาศ
แบบต่อเนื่องในโรงไฟฟ้าในประเทศไทย และประเทศจีน เป็ นต้น
บริษัทฯ ดาเนินโครงการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกควบคู่ไปกับการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลด
การใช้พลังงาน โดยตัง้ เป้าหมายลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในธุรกิจถ่านหิน 25% ต่อหน่วยการผลิต และ
ธุรกิจไฟฟ้า 15% ต่อหน่วยการผลิตภายในปี 2563 โดยนับจากปี ฐานในปี 2555 ปั จจุบนั หนึ่งในมาตรการการบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ คือการศึกษาความเป็ นไปได้ในการนาก๊าซมีเทนที่เกิดจากการทาเหมืองใต้ดินมา
เป็ นเชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้า สาหรับใช้ภายในเหมือง เพื่อเป็ นการลดการซือ้ ไฟฟ้าจากสายส่งได้อีกทางหนึ่ง ขณะนี้
โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการดาเนินการก่อสร้าง และวางระบบต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิ ดดาเนินการอย่าง
เต็มรูปแบบได้ภายในปี 2564
ผลการปฏิบตั ิในรอบปี ท่ผี ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างครบถ้วน ไม่พบข้อร้องเรียนที่มีนยั สาคัญ
ทางด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานราชการและชุมชนในทุกประเทศที่บริษัทฯ ได้ดาเนินการ
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้จดั ทาแผนการฟื ้ นฟูสภาพเหมืองและงบประมาณในแต่ละพืน้ ที่ เพื่อให้สามารถคืนพืน้ ที่ท่ี
สมบูรณ์ภายหลังเสร็จสิน้ การทาเหมือง ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (biodiversity policy) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวก (Net Positive Impact) ภายหลังการปิ ด
เหมืองในทุกพืน้ ที่ของบริษัทฯ ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ มีการประเมินมูลค่าด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity
Value) ในพืน้ ที่ท่มี ีความหลากหลายทางชีวภาพสูงสาหรับเหมืองในประเทศอินโดนีเซีย ประกอบด้วย เหมืองบารินโต
(Bharinto) และเหมืองอินโดมินโค (Indominco) และเหมืองใต้ดนิ ในประเทศออสเตรเลีย ประกอบด้วย เหมืองแอร์ลี
เหมืองสปริงเวล เหมืองคลาเรนซ์ เหมืองแมนดาลอง และเหมืองไมยูนา อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีมาตรการต่างๆ เพื่อ
สร้างผลกระทบเชิงบวก เช่น มาตรการหลีกเลีย่ ง (Avoidance) ฟื ้ นฟู (Rehabilitation) และชดเชยนอกพืน้ ที่เหมือง
(Offset) และมีแผนการติดตามการดาเนินงานและประเมินผลกระทบดังกล่าวอย่างใกล้ชดิ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่
บริษัทฯ ได้ตงั้ ไว้
2.4 งานทีย่ ังไม่ได้สง่ มอบ - ไม่มี –
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3. ปั จจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ ให้ความสาคัญในการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ นั่นคือการเป็ นผูน้ าธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก โดยลด
โอกาสที่ความเสี่ยงจะเกิดขึน้ หรือลดผลเสียหายกรณีความเสี่ยงเกิดขึน้ เพื่อให้ได้มาซึ่งโอกาสทางธุรกิจ อันจะนาไปสู่การสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ทัง้ นี ้ การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของผูบ้ ริหารในทุกระดับ
และการกากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง (Risk Management Committee) เพื่อ
ติ ด ตามความเสี่ ยงและผลการบริหารจัดการตามแผนบรรเทาความเสี่ ยง การประชุม ของคณะกรรมการบริห ารการเงิน
(Financial Management Committee) เพื่ อ บริ ห ารความเสี่ ย งด้า นการเงิ น การประชุ ม Commodity Risk Management
Committee เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของราคาถ่านหินและนา้ มัน และราคาก๊ าซธรรมชาติ ซึ่งเป็ นหนึ่งในปั จจัยหลักที่
กระทบต่อความสามารถในการทากาไรของบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้มีการรายงานผลการสอบทานการบริหารความเสี่ยงแก่
คณะกรรมการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัท
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากขึน้ เช่น การพัฒนาแอป
พลิ เ คชัน Compliance Risk Management (C-RiM) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพในการบริห ารความเสี่ ย งด้า นการปฏิ บัติ ต าม
กฎระเบียบข้อบังคับในประเทศต่าง ๆ การกาหนดตัวชีว้ ดั ปั จจัยเสี่ยง (Key Risk Indicator) และแผนบรรเทาความเสี่ยง
การจัดทาแบบประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองด้านสิทธิมนุษยชน ด้านการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ และด้านการบริหาร
จัดการนา้ เป็ นต้น
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
1.1

ความเสี่ยงจากการกาหนดแผนกลยุทธ์และการนาไปปฏิบัติ

ภายใต้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจหลายประเทศทั่วโลก สงครามทางการค้าระหว่าง
สาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา ความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานพลังงาน การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
และข้อบังคับ แนวโน้มการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของโลกที่เป็ นไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงความคาดหวังของ
นักลงทุนและผูม้ ีส่วนได้เสียที่เพิ่มขึน้ บริษัทฯ ทบทวนทิศทางและกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงการให้ความสาคัญกับประเด็นด้านความยั่ง ยืนตัง้ แต่การกาหนดกลยุทธ์ โดยวางแผนธุรกิจให้มี
ความยืดหยุ่นและคล่องตัว เพื่อให้สามารถตัง้ รับความท้าทายต่าง ๆ โดยเน้นรักษาสภาพคล่องทางการเงิน ทัง้ การสร้าง
รายได้และลดความเสี่ยงเพื่อมุ่งเน้นการลงทุนในโครงการที่สร้างกระแสเงินสดได้ทนั ที พร้อมทัง้ ลดค่าใช้จ่ายและบริหาร
จัดการกระแสเงินสดให้มีเสถียรภาพ และรับมือกับความไม่แน่นอนให้ดีท่สี ดุ
บริษัทฯ มีการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เป็ นประจาทุกเดือน รวมถึง
เปรียบเทียบข้อมูลจากสถาบันและแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อประกอบการตัดสินใจและเพื่อเป็ นข้อมูลในการพิจารณา
แนวทางการดาเนินงานธุรกิจในอนาคต
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1.2

ความเสี่ยงด้านการบริหารทรั พยากรบุคคลและการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพื่อรองรั บการ
เติบโตในอนาคต

เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการเติบโตของธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ Greener & Smarter บริษัทฯ ได้ปรับปรุ ง
กระบวนการสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิ ภาพ รวมถึงทบทวนโครงสร้างองค์กร และวิเคราะห์แผนความ
ต้องการกาลังคนและแผนพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายการฝึ กอบรมและพั ฒนา โดยจัดสรรงบประมาณ
สาหรับการพัฒนาบุคลากรในทุกประเทศที่อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบประมาณที่จัดเตรียมไว้สาหรับเงินเดือน
พนักงาน พร้อมทัง้ พัฒนากรอบการอบรมและพัฒนาบุคลากร (Banpu Learning and Development Framework) โดย
วางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยเฉพาะจากสมรรถนะที่ควรพัฒนา (Competency gap) ของพนักงานทั้งองค์กร
ควบคู่กับการทบทวนแผนการฝึ กอบรมพนักงานในแต่ละระดับทุกปี ทั้งนี ้ พนักงานแต่ละคนจะมีแผนพัฒนาศักยภาพ
รายบุคคล (Individual development plan) โดยพิจารณาจากสมรรถนะที่จาเป็ น ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะด้านตาแหน่ง
งาน และสมรรถนะด้านการเป็ นผูน้ า ที่จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเภทของงาน นอกจากนีเ้ พื่อเตรียมความพร้อมแก่
พนักงานสาหรับยุคดิจิทลั บริษัทฯ ได้จดั อบรมด้านการนาเทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้ในการทางาน
สาหรับผูบ้ ริหารระดับสูงและตาแหน่งที่มีความสาคัญ บริษัทฯ แต่งตัง้ คณะกรรมการวางแผนการสืบทอดตาแหน่ง
(Succession Planning Committee) ที่มีหน้าที่กากับดูแลการวางแผนและพัฒนาผูส้ ืบทอดตาแหน่งสาคัญ (Succession
Planning and High Potential Management) เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารและรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดย
บริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สืบทอดของทุกตาแหน่งสาคัญทาให้สดั ส่วนตาแหน่งสาคัญที่มีแผนการสืบทอดตาแหน่ง
ครบถ้วนตามเป้าหมายที่ตงั้ ไว้
1.3

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร

บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งสามารถส่งผลกระทบ
ที่รวดเร็วและรุนแรงทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว โดยไม่อาจประเมินค่าเป็ นตัวเงินได้ บริษัทฯ ได้ม่งุ เน้นนโยบายการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยการดาเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกากับดูแลกิจการ
(Environmental, Social, and Governance: ESG) เพื่ อ ส่ ง เสริม การเติ บ โตทางธุ ร กิ จ ของบริษั ท ฯ พร้อ มกับ การสร้า ง
ประโยชน์และผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้แก่ผมู้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้นากรอบการบริหารจัดการวิเคราะห์ผมู้ ี
ส่วนได้เสีย (Management Framework: Stakeholder Analysis) ที่อ้างอิงจากมาตรฐานสากล AA1000 Stakeholder
Engagement Standard (AA1000SES) มาใช้ในการพิจารณาประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจภายใต้หลักการ
สาคัญ 3 ประการ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน (Inclusivity) การพิจารณาประเด็นที่มีนยั สาคัญต่อ
บริษัทฯ และผูม้ ีส่วนได้เสีย (Materiality) และการบริหารจัดการที่เป็ นระบบและการเปิ ดเผยผลการดาเนินงานด้วยความ
โปร่งใส (Responsiveness) จากการดาเนินการดังกล่าว
ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงรักษาสถานะอยู่ในรายชื่อหุน้ ยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) และ
ได้รบั คัดเลือกให้เป็ นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ในปี
ล่าสุดติดต่อกันเป็ นปี ท่ี 7 ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) โดยยังคงรักษาสถานะผูน้ าในกลุ่มอุตสาหกรรม
พลัง งานถ่ านหิ นและพลังงานเพื่อ การใช้งาน (Coal and Consumable Fuels) ได้อ ย่ า งต่อ เนื่ อง อี ก ทั้ง ได้รับคะแนน
ประเมินประสิทธิผลการดาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนสูงสุด เดินหน้านาเสนอ “อนาคตพลังงานเพื่อ
ความยั่งยืน” ตามนโยบายและ กลยุทธ์ Greener & Smarter นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังสามารถคงอันดับความน่าเชื่อถือ
MSCI ESG Rating ที่ ร ะดับ A เป็ น ปี ท่ี 2 ติ ด ต่ อ กัน โดยสถาบัน MSCI ESG Research ซึ่ง เป็ น อี ก หนึ่ ง หน่ ว ยงานที่มี
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ชื่อเสียงด้านการจัดอันดับดัชนี ESG และได้รบั การคงอันดับเครดิตองค์กรและหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันจากทริส
เรทติง้ ที่ระดับ “A+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” ซึ่งสะท้อนความเป็ นองค์กรที่แข็งแกร่ง พร้อมรับ
สถานการณ์โลกที่ทา้ ทาย
บริษัทฯ กาหนดแนวทางการสื่อสารองค์กรและการบริหารภาพลักษณ์ให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร ซึ่งมี
ความมุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนตามหลัก ESG โดยพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารให้สามารถสื่อสารกับผูม้ ีส่วน
ได้เสียได้ถกู ต้องและรวดเร็ว รวมถึงสร้างความเข้าใจที่ดีแก่ผมู้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น จัดงานแถลงผลการดาเนินงานของ
กลุ่มบริษัทประจาไตรมาสแก่นกั ลงทุนและนักวิเคราะห์ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็ นช่องทางติดต่อโดยตรง
กับผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการสื่อสารการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) อย่างต่อเนื่อง การสร้างความสัมพันธ์ท่ดี ีกบั ชุมชน และการสารวจ
ทัศนคติและความพึงพอใจของชุมชนและผูม้ ีส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัทฯ อย่างสม่าเสมอ รวมถึงการทาแบบสารวจความพึง
พอใจของลูกค้า และการจัดทาแบบสารวจความคิดเห็นของพนักงานต่อองค์กร การจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน เพื่อนา
ผลมาปรับปรุงการดาเนินงานของบริษัทฯ
1.4

ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเพิ่มปริมาณสารองถ่านหินในเชิงพาณิชย์ได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีปริมาณสารองถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศออสเตรเลีย และ
สาธารณรัฐประชาชนจีนรวมจานวน 712.98 ล้านตัน แบ่งเป็ นปริมาณสารองถ่านหินจากเหมืองในอินโดนีเซียจานวน
311.07 ล้านตัน จากเหมืองในออสเตรเลียจานวน 270.00 ล้านตัน และจากเหมืองในจีนจานวน 131.91 ล้านตัน ปริมาณ
สารองถ่านหินดังกล่าวได้รบั การตรวจสอบและรับรองโดยบริษัทที่ปรึกษาที่อิงตามมาตรฐานการจัดทารายงานของ The
Australian Code for Reporting Mineral Resources and Ore Reserves หรือที่เรียกว่า “2012 JORC Code” บริษัทฯ มี
แผนในการตรวจสอบประเมินปริมาณสารองถ่านหินในกรณีท่ปี ั จจัยเชิงพาณิชย์มกี ารเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ และมี
แนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อปริมาณสารองถ่านหินที่มีอยู่ ปั จจัยเชิงพาณิชย์ดงั กล่าวรวมถึงแนวโน้มราคาถ่านหิน ปั จจัย
ด้านต้นทุน และพัฒนาการของเทคโนโลยีการผลิตถ่านหิน โดยตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ วางกลยุทธ์เพื่อเพิ่มปริมาณ
สารองถ่านหินด้วยการเจาะสารวจพืน้ ที่เพิ่มเติมและปรับปรุงเทคนิคการวางแผนเหมือง นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้มีการซือ้
ถ่านหินจากแหล่งต่าง ๆ มาผสมกับถ่านหินของบริษัทฯ (Coal Blending) เพื่อให้ได้ถ่านหินที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการ
ของลูกค้า รวมถึงการซือ้ ขายถ่านหินในรูปแบบซือ้ มาขายไป (Coal Trading) และจัดทาแผนการเพิ่มปริมาณสารองถ่าน
หินเพื่อให้เหมืองมีอายุการดาเนินงานที่ยาวขึน้
1.5

ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

บริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยงนีเ้ พื่อให้ม่นั ใจว่าธุรกิจใหม่ท่ีเข้าไปลงทุนสามารถสร้างมูลค่ารวมให้กบั องค์กรไม่
น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนการพัฒนาหรือเข้าซือ้ ธุรกิจนั้น โดยกาหนดกระบวนการพิจารณาการลงทุนตามขั้นตอน มี
คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) ซึ่งประกอบด้วยผูบ้ ริหารและผูเ้ ชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านเพื่อ
พิจารณาและให้ความเห็นต่อการลงทุนอย่างรอบคอบ เช่น พิจารณาถึงความสอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯ
พิจารณาผลตอบแทนการลงทุนให้เป็ นไปตามเกณฑ์ของบริษัทฯ การประเมินความเสี่ยงของโครงการ รวมทัง้ มีการติดตาม
ผลการดาเนินงานของการลงทุนและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยต่าง ๆ ที่อาจจะทาให้ผลตอบแทนจากการลงทุน
ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายอย่างสม่าเสมอ เพื่อที่จะแก้ไขปั ญหาที่อาจเกิดขึน้ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
บริษัทฯ ติดตามและวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนของบริษัทอย่างสม่าเสมอ เป็ นต้น
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นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการบริหารงานให้เกิดพลังร่วม (Synergy) ระหว่างบริษัทฯ และธุรกิจใหม่ โดยมีการ
วางแผนทางด้านทรัพยากร การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน การจัดโครงสร้างให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถบริหารการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะส่งผลให้การลงทุนในกิจการใหม่นนั้ เป็ นไปอย่างราบรื่น สามารถสร้างความเติบโตในระยะยาวและให้
ผลตอบแทนตามแผนกลยุทธ์ท่วี างไว้
ในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดตามแผนกลยุทธ์ Greener & Smarter อย่าง
ต่อเนื่อง โดยมุ่งดาเนินธุรกิจที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของผูบ้ ริโภค ชุมชน และ
สังคมได้อย่างยั่งยืนตามพันธสัญญา “พลังบ้านปูฯ สู่พลังงานที่ย่งั ยืน” หรือ “Our Way in Energy” เช่น การลงทุนในแหล่ง
ก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ (Barnett) ในรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา การเข้าซือ้ กิจการโรงไฟฟ้าพลังงานลมเอลวินหมุย
ยิน (El Wind Mui Dinh) ในประเทศเวียดนามซึ่งเป็ นโรงไฟฟ้าที่เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว จึงช่วยเพิ่มรายได้และ
กระแสเงินสดจากธุรกิจพลังงานหมุนเวียนให้กับบริษัทฯ การร่วมมือกับภูเก็ต พัชทรี ทัวร์ นาเรือ “บ้านปู เน็กซ์ อีเฟอร์รี่”
(Banpu NEXT e-Ferry) เรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเลลาแรกของไทยมาให้บริการในเส้นทางภูเก็ต -พังงา เพื่อยกระดับการ
บริการด้านการท่องเที่ยวสีเขียว รวมทั้งผลักดัน Smart Mobility โดยนาโครงการ Banpu NEXT EV Car Sharing มานา
ร่องเปิ ดจุดบริการเช่ารถไฟฟ้า รวมถึงโครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนโซลาร์ลอยนา้ กาลังการผลิต
รวมสูงถึง 16 เมกะวัตต์ นับเป็ นโครงการโซลาร์ลอยนา้ ของภาคเอกชนที่ใหญ่ท่สี ดุ ในประเทศไทย
1.6

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานและการเติบโตของบริษัท เช่น พายุ นา้ ท่วม การเก็บภาษีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือการบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศที่เข้มงวดมากขึน้ รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานที่เป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึน้ โดยบริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายและเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจกตัง้ แต่ปี 2553 เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน รวมถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาด ปั จจุบนั บริษัทฯ กาหนดเป้าหมายการ
ลดก๊าซเรือนกระจกในระยะเวลา 5 ปี คือ ระหว่างปี 2564 – 2568 โดยกาหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกต่อหน่วยการผลิตถ่านหินที่รอ้ ยละ 7 และการผลิตไฟฟ้าที่รอ้ ยละ 20 จากการดาเนินงานปกติ (business as usual)
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังติดตามระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อเตรียมพร้อม
รองรับวิธีการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทัง้ นีร้ วมถึงความตกลงปารีส (Paris Agreement) อันเป็ นผลจากการประชุม
รัฐภาคีกรอบอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 21 (COP 21) และข้อตกลงอื่น ๆ ที่
ตามมาจากการประชุม COP และนโยบายด้านการใช้พลังงาน และการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศต่าง ๆ ที่บริษัทฯ
ลงทุน
บริษั ท ฯ ได้จัด ท ากลยุท ธ์ดา้ นการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอ ากาศและแนวทางปฏิ บัติข องบริษั ทฯ โดยเน้น การ
ดาเนินงานใน 4 ด้านหลัก ประกอบด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Adaptation) การเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมคาร์บอนต่า (Being a Part of Low-Carbon Society) และการ
เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Participation in Climate Change Community) ซึ่งใน
แต่ละด้านได้มีการกาหนดแนวทาง ระยะเวลา และหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่ อให้การดาเนิ นงานตามแผนกลยุท ธ์มี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยในปี 2563 บริษัทฯ ดาเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจก ดังนี ้
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-

จัดตัง้ คณะกรรมการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ (Climate Change Committee) เพื่อผลักดัน
และติดตามการดาเนินงานต่างๆ
พิจารณาต้นทุนการพัฒนาโครงการ โดยรวมต้นทุน ราคาคาร์บอนของโครงการที่บริษัทฯ จะลงทุน เพื่อเป็ น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสาหรับผู้บริหาร ซึ่งเป็ น หนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยขับเคลื่อนให้บริษัทฯ บรรลุ
เป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสอดรับกับกลยุทธ์ Greener & Smarter
มองหาโอกาสลงทุนในพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกอื่น ๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมคาร์บอนต่า

2. ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ ดาเนินการตามแผนบรรเทาความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนทัง้ ที่ระดับ
บริษัทฯ และระดับกลุ่มบริษัทฯ ที่ดาเนินธุรกิจในประเทศไทย อินโดนีเซีย จีน และออสเตรเลีย โดยการบริหารกระแสเงินสด
ทัง้ รายได้และรายจ่ายที่เป็ นเงินตราต่างประเทศให้สอดคล้องกัน และการทาสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ตามประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย และการชาระหุน้ กู้ รวมทัง้ ใช้เครื่องมือทางการเงินตามความเหมาะสม
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหนีส้ ินที่เป็ นสกุลเงินบาทในสัดส่วนร้อยละ 33 หนีส้ ินที่เป็ นสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐ ในสัดส่วนร้อยละ 59 สกุลเงินเหรียญออสเตรเลียในสัดส่วนร้อยละ 7 และที่เป็ นสกุลเงินหยวนในสัดส่วนร้อยละ 1
รวมถึงการระดมเงินทุนในสกุลเหรียญสหรัฐ หรือแปลงเป็ นสกุลต่างประเทศ เพื่อใช้ในการลงทุนต่อในต่างประเทศ
2.1

2.2 ความเสี่ยงในด้านภาษีอากร
เพื่อลดความเสี่ยงด้านภาษี อากร กลุ่มบริษัทบ้านปู เสียภาษี อากรอย่างถูกต้องภายในระยะเวลาตามที่กฎหมาย
กาหนด โดยบริษัทฯ จัดทาระเบียบปฏิบตั ิดา้ นภาษีอากรเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ จัดเตรียมเอกสารประกอบการเสีย
ภาษี อย่างครบถ้วนและเพียงพอ พิจารณาโครงสร้างการลงทุนอย่างสม่าเสมอ และกาหนดให้ผบู้ ริหารที่รบั ผิดชอบในแต่
ละประเทศติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบและนโยบายของแต่ละประเทศอย่างใกล้ชิด ทัง้ ระดับรัฐบาลกลางและ
ท้องถิ่น รวมถึงว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมายท้องถิ่น เพื่อให้คาปรึกษาและแนะนาแนวทางปฏิบัติให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย
ในกรณีเกิดข้อพิพาททางภาษี กับหน่วยงานราชการ บริษัทฯ จะให้ขอ้ มูลทางภาษี ท่ีถูกต้องตามข้อเท็จจริงในการ
ดาเนินธุรกิจให้แก่หน่วยงานราชการ และในกรณีจาเป็ นจะจ้างที่ปรึกษาทางภาษี ท่ีมีความเชี่ยวชาญมาแสดงความเห็น
และดาเนินการในข้อพิพาทดังกล่าว
2.3

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาถ่านหินและน้ามัน

จากสถานการณ์ปัจจุบนั ที่ราคาถ่านหิน ราคานา้ มัน และราคาก๊าซธรรมชาติมีความผันผวน ซึ่งมีผลกระทบต่อผล
ประกอบการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงโดยจัดตัง้ Commodity Risk Management Committee
เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ความเคลื่อนไหวของราคาถ่านหิน ราคานา้ มัน และราคาก๊าซธรรมชาติ และดาเนินการบริหาร
ความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือประเภทอนุพันธ์ทางการเงินในการขายถ่านหินล่วงหน้า (Coal Swap) ซือ้ นา้ มันล่วงหน้า
(Gasoil Swap) และซื ้อ ขายก๊ า ซธรรมชาติ ล่ ว งหน้า (Gas Collar Option) เพื่ อ ลดผลกระทบเชิ ง ลบที่ อ าจจะเกิ ด ขึ น้
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นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ติดตามและประเมินสภาวะตลาดถ่านหินและแนวโน้มราคาอย่างใกล้ชิด เพื่อเลือกช่วงเวลาที่
เหมาะสมในการตกลงราคาซือ้ ขายถ่านหินกับลูกค้าที่ทาสัญญาไว้กับบริษัทฯ พร้อมทัง้ พิจารณาสัดส่วนการขายถ่านหิน
แบบราคาคงที่และแบบราคาแปรผันตามราคาตลาดโลก (Index Link) ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนัน้
2.4

ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกาหนดทางการเงินในสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงิน

บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดทางการเงิน ซึ่งระบุไว้ในสัญญากูย้ ืมเงินระยะยาวระหว่างบริษัทฯ กับสถาบัน
การเงินซึ่งเป็ นเจ้าหนี ้ ซึ่งมีผลอยู่จนกว่าบริษัทฯ จะชาระคืนหนีส้ าหรับเงินกูใ้ ห้แก่สถาบันการเงินแล้วเสร็จ ซึ่งหากบริษัทฯ
ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกาหนดทางการเงิน อาจทาให้บริษัทฯ ตกอยู่ในสถานะการผิดนัดชาระหนี ้ เพื่อบริหารความเสี่ยง
ดังกล่าว บริษัทฯ ได้จดั ทาประมาณการทางการเงิน เพื่อเป็ นเครื่องมือในการบริหารจัดการทางการเงิน ประมาณการและ
วิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงินต่างๆ ที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต ตลอดจนมีการติดตามผลการดาเนินงานที่เกิดขึน้ จริงในแต่ละ
งวด เพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทฯ จะสามารถปฏิบตั ิตามข้อกาหนดทางการเงินที่ระบุในสัญญากูเ้ งินได้อย่างต่อเนื่อง
3. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operating Risk)
3.1 ความเสี่ยงในธุรกิจถ่านหิน
3.1.1 ความเสี่ยงในด้านการส่งมอบสินค้า
เพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษทั ฯ สามารถส่งมอบสินค้าให้แก่ลกู ค้าได้ตามเวลาที่กาหนด ตามคุณภาพมาตรฐาน และ
ปริมาณที่ได้ตกลงไว้กบั ลูกค้า ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รเิ ริ่มดาเนินการบริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี ้
-

-

-

เพิ่มศักยภาพในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่มีคณ
ุ ภาพของถ่านหินที่หลากหลายและ
มีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของแต่ละอุตสาหกรรม บริษัทฯ ริเริ่มพัฒนาสายการผลิตให้มี
ความยืดหยุ่นด้านคุณภาพ และปริมาณ โดยได้ขยายพืน้ ที่ในการกองเก็บถ่านหินและเพิ่มจานวน
ชุดอุปกรณ์ระบบลาเลียงจากกองถ่านหิน (Reclaim System) ที่ท่าเรือบุนยุท (Bunyut Port) อันเป็ น
ท่าเรือแม่นา้ ซึ่งจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับแผนการผลิตถ่านหินของเหมืองทรู บาอินโด
(Trubaindo), บารินโต (Bharinto), และเหมืองใหม่ ๆ ในอนาคต ซึ่งจานวนพืน้ ที่และระบบสายพาน
จะเป็ นปั จจัยหลักสาคัญที่ทาให้การผสมถ่านหิน (Blending) มีความแม่นยามากขึน้ กว่าที่ผ่านมา
ริเริ่มสร้างระบบมาตรฐานกระบวนการผลิตและความพร้อมในการส่งมอบถ่านหิน (Operation
Excellent framework) ที่สามารถมั่นใจในประสิทธิภาพและความพร้อมในการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
(Continue production) รวมถึ ง มี ค วามปลอดภั ย ต่ อ เครื่ อ งจั ก รและผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน (Safety for
Machine and Operator) โดยในปี นี ้ บริษัทฯ เน้นการปรับปรุ งกระบวนการบารุ งรักษาเครื่องจักร
(Preventive maintenance) ของท่ า เรื อ บอนตั ง (Bontang Coal Terminal : BoCT) และท่ า เรื อ บุ
นยุท (Bunyut Port) โดยจัดทาตารางการบารุงรักษาในช่วงเวลาผลัดเปลี่ยนการทางานระหว่างวัน
(Shift change) ซึ่งช่วยป้องกันปั ญหาเครื่องจักรหยุดดาเนินงานและเป็ นการลดเวลาสูญเปล่าในการ
ทางาน รวมถึงเพิ่มเวลาในการปฏิบตั ิงานของเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การลาเลียง
ถ่านหินลงเรือเพื่อนาส่งมอบเป็ นไปได้อย่างต่อเนื่องและสอดรับกับแผนการขายได้อย่างเหมาะสม
จากสถานการณ์ทางการตลาดของอุตสาหกรรมถ่านหินที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจโลก
บริษัทฯ ได้มีนโยบายที่ชดั เจนมากยิ่งขึน้ เพื่อรองรับผลกระทบในระยะกลางและระยะยาว โดยในปี
2563 บริษัทฯ ได้ริเริ่มดาเนินการศึกษาแผนการพัฒนาและปรับปรุ งเครื่องจักร อุปกรณ์ รวมถึง
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โครงสร้างพืน้ ฐานทัง้ ทางบกและทางนา้ (Study of Facilities & Logistic ) ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะ
ยาว ให้เหมาะสมกับแผนระยะยาวของเหมืองทั้งหมด ทั้งที่กาลังการผลิต และ อยู่ในแผนการเปิ ด
ใหม่ในอนาคต โดยได้มีการพิจารณาลงทุนเพิ่มเติมหรือวางแผนรองรับในจุดที่คาดว่าจะเป็ นคอขวด
(Bottleneck) อาทิ การหาวิธีการเพิ่มความสามารถในการลาเลียงถ่านหินในแม่นา้ ซึ่งได้มีการ
วิเคราะห์หาจุดจอดรอใหม่ท่ีเหมาะสมในลานา้ และ การทาแผนระยะยาวกับผูร้ บั เหมาที่มีคณ
ุ ภาพ
เพื่อความมั่นใจศักยภาพการขนส่ง อันเป็ นการสร้างความพร้อมในการส่งมอบถ่านหินไปยังลูกค้าได้
อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ เป็ นต้น
3.1.2 ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิตทีส่ ูงขึน้
ต้นทุนการผลิตเป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อผลประกอบการทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ดังนัน้ บริษัทฯ จึงให้
ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านต้นทุน เพื่อให้ม่ นั ใจว่าผลการดาเนินงานและผลตอบแทนที่จะ
ได้รบั จากการลงทุนเป็ นไปตามเป้าหมาย และเพิ่มโอกาสในการทากาไรของบริษัทฯ โดยในปี 2563 บริษัทฯ
ได้มีการบริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี ้
-

-

-

ลดความเสี่ ย งจากผลกระทบในด้า นการแข่ ง ขัน ที่ สูง ขึ น้ และผลกระทบจากสถานการณ์ท าง
เศรษฐกิ จ การบริ ห ารต้น ทุ น อย่ า งฉลาดจึ ง เป็ น ทางเลื อ กที่ บ ริ ษั ท ฯ มุ่ง เน้น มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยเฉพาะการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพของเหมือง อินโดมินโค
(Indominco), ทรู บาอินโด (Trubaindo) และ บารินโต (Bharinto) สามารถลดจานวนการจัดเก็บ
วัสดุอุปกรณ์ และอะไหล่ของเครื่องจักรและการบริหารพืน้ ที่จดั เก็บอย่างเหมาะสม ด้วยการกาหนด
มาตรฐานกลางสาหรับชื่อวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ของเครื่องจักร อันส่งผลให้ บริษัทฯ สามารถลด
จานวนการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ของเครื่องจักรที่ซา้ ซ้อนลงได้ นอกจากนีย้ ังได้มีการ
ดาเนินการเสนอให้ผขู้ ายเข้ามาติดตัง้ คลังสินค้าภายในพืน้ ที่เหมืองหรือแบ่งสัดส่วนพืน้ ที่การจัดเก็บ
ให้ผขู้ ายสามารถนาสินค้ามาวางในพืน้ ที่ดงั กล่าว เป็ นการสร้า งระบบการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์และ
อะไหล่ มาถึงผูใ้ ช้ในเวลาที่ตอ้ งการและจานวนที่ตอ้ งการใช้เท่านั้น (Just-In-Time : JIT) แนวคิด
การดาเนินการดังกล่าวจะทาให้บริษัทฯไม่ตอ้ งจ่ายเงินล่วงหน้าและเป็ นการลดภาระต้นทุนสินค้าคง
คลังลงอย่างเป็ นรูปธรรม
บริหารจัดการต้นทุนในระยะยาวของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สงู สุด อันนาไปสู่การลด
การเสียโอกาสในการผสมถ่านหินให้เกิดมูลค่าเพิ่มสูงสุด และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ตลาดในระยะยาว รวมถึง ขยายฐานลูกค้าใหม่ท่ีอาจเกิดขึน้ ในอนาคต ในปี นี ้ บริษัทฯ ได้ประยุกต์
การใช้เทคนิคการหาค่าสูงสุด (Optimization Technique) กับการหาแนวทางแผนการทาตลาดใน
ระยะยาว ด้วยแผนขายที่เหมาะสม กับ ราคา คุณภาพและปริมาณ ของตลาดในอนาคต ทั้งยัง
สอดคล้องกับแผนเหมือง และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ซึ่งทาให้สามารถสร้างทางเลือกใหม่ ๆ
และแนวทางใหม่ ๆ ที่เกิดประโยชน์สงู สุดกับบริษัทฯ และสามารถรองรับตลาดในอนาคต
จัดทาระบบในการตรวจติดตามงานด้านธรณีวิทยา (Geology) ซึ่งสามารถช่วยลดลดต้นทุนการ
ผลิตที่เกิดจากการขุดเจาะสารวจถ่านหินของบริษัทฯ โดยได้จาแนกออกเป็ น 2 กระบวนการ คือ
1) แผนการขุดเจาะสารวจ (Drilling Plan) และ 2) การวัดผลปริมาณและคุณภาพถ่านหินก่อน
และหลังการเจาะสารวจ (Reconcile) ทั้งนีไ้ ด้ทาการวัด 4 ด้าน คือ 1) ด้านคุณภาพ (Quality)
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2) ความเร็วในการทางานได้ตามเวลาที่กาหนด (Speed) 3) ประสิทธิภาพงานที่ทาได้ตามที่กาหนด
(Productivity) และ 4) ต้นทุนและค่าใช้จ่ ายในการเจาะสารวจ (Cost) โดยกระบวนการประเมิน
ดังกล่าวต้องนาข้อมูลในอดีตมาทาการวิเคราะห์ เพื่อให้ได้มาซึ่งสาเหตุและทาการวางแผนงานใน
การพัฒนากระบวนการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการตรวจติดตามการทางานและวิเคราะห์
รายงานผลเป็ นประจาทุกเดือน โดยบริษัทฯได้ให้ความสาคัญกับแผนการขุดเจาะสารวจ (Drilling
Plan) ซึ่งบริษัทฯได้สร้างระบบตรวจสอบคุณภาพตามรายการตรวจสอบ (Checklist) เพื่อให้การขุด
เจาะสารวจถ่านหินเป็ นไปตามแผนและอยู่ในกรอบของต้นทุนที่กาหนดไว้ รวมถึงบริษัทฯมีการ
ทบทวนแผนงานตามขอบเขตของบ่อเหมืองอย่างสม่าเสมอ (Pit Boundary) หากผลลัพธ์ท่เี กิดขึน้ ไม่
เป็ นไปตามแผนงาน จะทาการดึงข้อมูลกลับและทาการตรวจสอบใหม่อีกครัง้ ส่งผลให้บริษั ทฯ
สามารถวางแผนขุดเจาะสารวจได้อย่างมีประสิทธิ ภาพและสามารถควบคุมต้น ทุนการผลิ ต ให้
สอดคล้องเป้าหมายของบริษัทฯ
3.1.3 ความเสี่ยงด้านการดาเนินงานของผู้รับเหมา
ตามที่บริษัทฯ มีการดาเนินงานเหมืองถ่านหินโดยใช้ผรู้ บั เหมาในการดาเนินงานทัง้ การทาเหมืองและระบบ
การขนส่งเป็ นหลัก ส่งผลให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการที่ผรู้ บั เหมาจะไม่สามารถดาเนินงานได้ตามแผน
อันเนื่องมาจากปั ญหาต่าง ๆ เช่น การติดตัง้ และใช้เครื่องจักรไม่เป็ นไปตามกาหนด การซ่อมบารุงไม่เป็ นไป
ตามมาตรฐาน การวางแผนกระบวนการทางานของผูร้ บั เหมาที่ขาดประสิทธิ ภาพ และปั ญหาศัก ยภาพ
แรงงานทั้งเชิงประสิทธิ ภาพและปริมาณ บริษัทฯ จึงบริหารความเสี่ยงโดยติดตามการดาเนินงานของ
ผูร้ บั เหมา รวมถึงสร้างแบบการประเมินคุณภาพของผู้รบั เหมาผ่านระบบบริหารผูร้ ับเหมา (Contractor
Management System: CMS) เพื่อประเมินว่าแต่ละบริษัทรับเหมามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมหรือไม่ และนา
ข้อมูลดังกล่าวประกอบการพิจารณาการว่าจ้างหรือต่อสัญญาเป็ นลาดับต่อไป และยังเป็ นแนวทางในการ
ลดความเสี่ยงในการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงที่ไม่มีคุณภาพที่อาจจะส่งผลกระทบต่อแผนการดาเนิน งาน
นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังได้จดั ตัง้ บริษัทรับขุดขนดินและถ่านหินเป็ นของตนเอง โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้เพิ่ม
จานวนเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการทาเหมือง เพื่อลดความเสี่ยงจากผูร้ บั เหมาและเพิ่มอานาจต่อรองจาก
ผูร้ บั เหมาอื่น
3.1.4 ความเสี่ยงด้านการผลิต
เพื่อสร้างความมั่นใจในระบบมาตรฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพและการผลิตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ให้
ความสาคัญในการลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการผลิต ที่เป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินธุรกิจทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว บริษัทฯ จึงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ (Automation
Technology) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการดาเนินงานเหมืองถ่านหิน โดยเฉพาะการทา
เหมืองใต้ดิน (Longwall) ของประเทศออสเตรเลีย เพื่อลดความผิดพลาดจากการดาเนินงานของพนักงาน
ปฏิบตั ิงาน (Manual System) และเป็ นการช่วยลดต้นทุนการผลิต รวมถึงปรับปรุงความสามารถในการผลิต
ถ่านหิน (Productivity Improvement) และการควบคุมคุณภาพการผลิตให้เป็ นอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ โดยบริษัทฯ ได้รเิ ริ่มนาเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติดงั กล่าวเข้ามาช่วยในเรื่องดังต่อไปนี ้
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1)

2)

ช่วยลดระบบการปฏิบตั ิงานโดยใช้แรงงานคน (Manual System) และสามารถลดความเสี่ยงจาก
ข้อผิดพลาดในการใช้ดลุ พินิจที่ต่างกันของทีมปฏิบตั ิงานแต่ละช่วงเวลาของการทางาน โดยได้นา
ระบบการทางานแลนด์มาร์ก (Landmark) มาร่วมใช้ในกระบวนการผลิตถ่านหิน โดยระบบจะ
ทางานประสานร่วมกันกับอุปกรณ์คา้ ยันเพดาน (Powered Roof Supports) และระบบสายพาน
ลาเลียงถ่านหิน (AFC) สาหรับใช้ในการจัดวางแนวระนาบของหน้าขุดถ่านหิน รวมถึงใช้ระบบ
Pitch Steering เป็ นการทางานร่วมกับดรัม หัวขุดแบบหลายหัวย่อยของอุปกรณ์ขุดเจาะแบบแนว
เฉือนยาว สามารถเพิ่มการออกแบบการคัดแยกถ่านหินตามโครงสร้างของชัน้ ถ่านหิน เป็ นการขุด
หน้าถ่านหินให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้กระบวนการผลิตถ่านหินเป็ นตามแผนการผลิตที่วาง
ไว้และเพื่อให้เกิดความผิดพลาดในการผลิตต่าที่สดุ
บริษั ท ฯ ได้มี ก ารน าระบบอัต โนมัติ Gate End Shield ไปปรับ ใช้ใ นเหมื อ งใต้ดิ น แมนดาลอง
(Mandalong) และเหมืองสปริงเวล (Springvale) ซึ่งเป็ นการนาระบบอัตโนมัติ Gate End Shield
มาใช้ในการจัดวางแนวตาแหน่งของประตูอโุ มงค์ส่วนหัว (head gate) และประตูอุโมงค์ส่วนท้าย
(tail gate) ส่งผลให้การออกแบบการจัดวางตาแหน่งของประตูอุโมงค์เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความแม่นยามากขึน้ รวมถึงช่วยลดโอกาสในการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานได้

การน าเทคโนโลยี ร ะบบอัต โนมัติ ม าประยุก ต์ใ ช้กับ เหมื อ งถ่ า นหิ น ของบริษั ท ฯ สามารถช่ วย
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต ส่งผลให้เพิ่มจานวนตันต่อชั่วโมงการปฏิบตั ิงานที่เพิ่มขึน้ รวมถึงลดเวลา
สูญเสียหรือความล่าช้าในการผลิต อีกทั้งสามารถควบคุมการผลิ ตถ่านหินให้เป็ น ไปตามรู ป แบบของ
แผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 ความเสี่ยงในธุรกิจไฟฟ้ า
3.2.1 ความเสี่ยงด้านผู้รับซือ้ ไฟฟ้ า
โรงไฟฟ้ า บี แ อลซี พี (BLCP) ในประเทศไทย และโรงไฟฟ้ า เอชพี ซี (HPC) ในสาธารณรัฐ
ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว เป็ นการลงทุนภายใต้โครงสร้างผู้ผลิตไฟฟ้าอิ สระ (Independent Power
Producer: IPP) โดยโรงไฟฟ้า BLCP ดาเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าภายใต้สญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้าระยะยาวกับ
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยเพียงรายเดียว ในขณะที่โรงไฟฟ้า HPC มีสญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้าระหว่าง
ประเทศเพื่อจาหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยและรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าลาว ทัง้ นี ้ โรงไฟฟ้า
ทัง้ 2 แห่งจัดอยู่ในลาดับการสั่งการการเดินเครื่องเป็ นโรงไฟฟ้าฐาน (Base-Load Power Station) อีกทัง้ มี
รายได้จ ากการจาหน่ า ยไฟฟ้ าที่ ค่ อนข้างมีเ สถี ย รภาพ เนื่ อ งจากมี ข้อ ก าหนดปริม าณรับ ซือ้ ไฟฟ้ าและ
โครงสร้างของราคาค่าไฟฟ้าที่สามารถปรับตามราคาต้นทุนเชือ้ เพลิง อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท และอัตรา
เงินเฟ้อตามเงื่อนไขของสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า ทาให้โรงไฟฟ้าดังกล่าวมีความเสี่ยงต่า
สาหรับ ธุ ร กิจ ไฟฟ้ าในสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่ อ งจากไม่มี สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าระยะยาว
เหมือนกับธุรกิจไฟฟ้าในไทยและ สปป.ลาว จึงมีความเสี่ยงด้านการรับซือ้ ไฟฟ้าและไอนา้ อย่างไรก็ตาม
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมของบริษัทฯ เป็ นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง จึงได้รบั การส่งเสริมจาก
รัฐบาลจีน โดยได้รบั สิทธิก ารจัดจาหน่ายไอนา้ และความร้อนในเขตพืน้ ที่ท่ีได้รบั อนุญาตแต่เพียงผูเ้ ดียว
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รวมทั้งได้รบั สิทธิพิเศษในการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าท้องถิ่น ตลอดจนได้รบั การสนับสนุนจากรัฐบาล
ท้องถิ่น ซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญที่สามารถนามาใช้ในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี ้ นโยบายการเพิ่ม ประสิท ธิ ภาพในการใช้พลังงานและนโยบายเกี่ ยวกับการรักษา
สิ่งแวดล้อมของรัฐบาลจีนทาให้มีการปรับปรุ งกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
ไฟฟ้าในจีน โดยบริษัทฯ ได้ดาเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบควบคุมสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง และ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้วยมาตรการต่าง ๆ เช่น ปรับปรุ งประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในโรงไฟฟ้า
และการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลจีนอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี ้
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมเจิง้ ติง้ (Zhengding) ได้รบั การยอมรับและยังคงได้รบั การสนับสนุนจาก
หน่วยงานรัฐบาลจีน เนื่องจากเป็ นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่สะอาดและสามารถผลิตไอนา้ ให้เกิด
ความคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจได้
3.2.2 ความเสี่ยงทางด้านการผลิตไฟฟ้ า
โรงไฟฟ้า HPC อาจมีความเสี่ยงที่โรงไฟฟ้าจะไม่สามารถเดินเครื่องเพื่อผลิตไฟฟ้าได้ตามแผน
โดยอาจมีสาเหตุมาจากเครื่องจักรอุปกรณ์ บริษัทฯ จึงบริหารความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการติดตามการ
เดินเครื่องโรงไฟฟ้าอย่างใกล้ชิด เน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ระบบทางานมี
ประสิทธิภาพและเสถียรภาพอย่างต่อเนื่อง จัดเตรียมอะไหล่ท่สี าคัญ (Critical Spare Parts) ของโรงไฟฟ้า
ให้เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู ค้ วามสามารถของบุคลากรและการแบ่งปั น
ความรูร้ ะหว่างกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี ้ จากเหตุแผ่นดินไหวในปี 2562 และปรากฏการณ์ฟ้าผ่าเมื่อ
เดือนเมษายน 2563 โรงไฟฟ้า HPC ได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึน้ เพื่อประสิทธิภาพ
และเสถี ย รภาพของการเดิ น เครื่ อ งในระยะยาว และถื อ เป็ น โอกาสให้ได้น ามาตรการในการรับ มือกับ
เหตุการณ์ดังกล่าวมาใช้ เช่น การซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างสม่าเสมอ อีกทั้งยังได้จัดหาประกันภัยทรัพย์สิน
(Property Damages Insurance) และประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) ที่
เหมาะสมไว้รองรับเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็ นไปตามมาตรฐานสากล
3.2.3 ความเสี่ยงด้านการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียน
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการผลิตไฟฟ้าที่ตอ้ งอาศัยปั จจัยจากธรรมชาติ เช่น
แสงอาทิตย์และลม สาหรับธุรกิจโรงฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ปั จจัยหลักที่มีผลต่อการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่ ปริมาณความเข้มแสงแดด ซึ่งขึน้ อยู่กับสภาพภูมิอากาศ และปริมาณการ
สูญเสียที่เกิดขึน้ ในระบบการผลิต ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงโดยใช้ขอ้ มูลทางสถิตขิ องปริมาณความ
เข้มแสงแดดในอดีตมาประมาณการปริมาณพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขนั้ ต่าที่คาดว่าจะผลิตได้ แล้วนามา
เปรียบเทียบกับผลผลิตที่ได้จริง รวมถึงเลือกใช้เทคโนโลยีชนั้ นาสาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้
มั่นใจว่าการสูญเสียที่จะเกิดขึน้ ในระบบต่ากว่าระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้ ทั้งนีม้ ีการบารุ งรักษาโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์อย่างสม่าเสมอ
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติก็มีผ ลกระทบต่อการดาเนินการของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เช่นเดียวกัน โดยช่วงเดือนกันยายนของทุกปี ถือเป็ นฤดูมรสุมของประเทศญี่ ปุ่น ซึ่งมีสภาพอากาศและ
ปริมาณแสงในในแต่ละช่วงวันที่มีความแปรปรวนจึงอาจจะส่งผลให้ปริมาณผลิตไฟฟ้าลดลงตามฤดูกาล
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อย่างไรก็ดีระบบการผลิตของโรงไฟฟ้ าของบริษัทฯ ได้มีการออกแบบการป้องกันความเสียหายจากภัย
ธรรมชาติตามมาตราฐานสากลโดยโรงไฟฟ้าจะไม่ได้รบั ความเสียหายต่อระบบการผลิตแต่อย่างใด
3.2.4 ความเสี่ยงทางด้านงานก่อสร้างและบริหารโครงการ
บริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านงานก่อสร้างและบริหารโครงการต่าง ๆ โดยติดตาม
ความคืบหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิด และประสานงานกับผูร้ บั เหมางานก่อสร้างเพื่อให้มีคณ
ุ ภาพเป็ นไป
ตามที่ตกลงในสัญญาว่าจ้าง บริษัทฯ สามารถเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date:
COD) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยามางาตะ (Yamagata) และยาบูกิ (Yabuki) ในประเทศญี่ปนุ่ กาลัง
ผลิตรวม 25 เมกะวัตต์ และ ณ สิน้ ปี 2563 บริษัทฯ มีกาลังผลิตติดตัง้ ในญี่ปนรวมทั
ุ่
ง้ สิน้ 111.1 เมกะวัตต์
(กาลังผลิตตามสัดส่วนการถือหุน้ 88 เมกะวัตต์) สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าซานซีล่กู วง (Shanxi Lu Guang:
SLG) ในจีน บริษัทฯ คาดว่าจะเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ ภายในช่วงต้นปี 2564 ส่วนโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานลมในจังหวัดซ็อกจัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีกาลังผลิตติดตัง้ รวมทัง้ สิน้ 80 เมกะวัตต์
โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็ น 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 กาลังผลิต 30 เมกะวัตต์ ระยะที่ 2 กาลังผลิต
30 เมกะวัตต์ และระยะที่ 3 กาลังผลิต 20 เมกะวัตต์ ทัง้ นีค้ าดว่าระยะที่ 1 จะเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์
(COD) ภายในปี 2564 และ ระยะที่ 2 และ 3 ภายในปี 2565
3.3 ความเสี่ยงในธุรกิจผลิตก๊าซจากหินดินดาน (Shale Gas)
3.3.1 ความเสี่ยงจากการดาเนินการผลิตของผู้ผลิต
บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่บริษทั จะไม่สามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้ตามแผน โดยอาจมีสาเหตุมาจาก
สภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์ สภาพอากาศที่แปรปรวนรุ นแรง รวมถึง สภาวะราคาขายก๊าซธรรมชาติใน
ตลาดที่ปรับตัวลดลง ซึ่งอาจส่งผลให้ผลการดาเนินงานการผลิตก๊าซธรรมชาติของบริษัทฯ มีปริมาณต่ากว่า
แผนงบประมาณประจาปี ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ชะลอการเตรียมหลุมเพื่อการผลิต (Well Completion) ที่
ได้ทาการขุดเจาะตามแผนบางส่วน เพื่อตอบสนองต่อสภาวะราคาขายก๊าซธรรมชาติในตลาดที่ปรับตัว
ลดลง ส่งผลให้ผลการดาเนินงานการผลิตก๊าซธรรมชาติของบริษัทฯ มีปริมาณต่ากว่าแผนงบประมาณ
ประจาปี ทั้งนีบ้ ริษัทฯ มีแผนที่จะทาการผลิตหลุมดังกล่าว เมื่อราคาขายก๊ าซธรรมชาติในตลาดมีการ
ปรับตัวสูงขึน้ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รบั ผลประโยชน์จากผลประกอบการของหลุมเหล่านั้นมากที่สุดในกรณีท่ี
ราคาขายก๊าซธรรมชาติในตลาดมีการปรับตัวสูงขึน้
ทั้งนี ้ บริษัทฯ ได้ทาสัญญาซือ้ ขาย (Purchase and Sale Agreement: PSA) ผ่านบริษัท บ้านปู
นอร์ท อเมริกา คอเปอเรชั่น จากัด (Banpu North America Corporation) หรือ BNAC ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย
ของบริ ษั ท ฯ ที่ ดู แ ลบริ ห ารจัด การธุ ร กิ จ ก๊ า ซธรรมชาติ (Shale Gas) ในสหรัฐ อเมริก า เพื่ อ ลงทุ น และ
ดาเนินการผลิตในแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ (Barnett) ในรัฐเท็กซัส ทาให้บริษัทฯ เป็ นผูด้ าเนินการผลิต
ก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ ท่ีสุดในแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์จากหลุมผลิตกว่า 4,200 หลุม บนพืน้ ที่กว่า
350,000 เอเคอร์ ซึ่งมีปริมาณก๊าซธรรมชาติสารองที่พิสจู น์แล้ว (1P) ประมาณ 3.5 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต
เทียบเท่า (Trillion Cubic Feet Equivalent: Tcfe) และมีกาลังการผลิตเฉลี่ยประมาณ 600 ล้านลูกบาศก์
ฟุต ต่ อ วัน เที ย บเท่ า ก๊ า ซธรรมชาติ (Million Cubic Feet Equivalent Per Day: MMcfed) เพื่ อ รองรับ การ
เติบโตของกาลังการผลิตดังกล่าว บริษัทฯ ได้จดั ตัง้ สานักงาน ณ แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ เมืองทันแคนน็อค
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รัฐ เพนซิ ลเวเนี ย และเสริม ที ม ท างานที่ มี ค วามช านาญในอุต สาหกรรมน ้า มัน และก๊ า ซธรรมชาติ จ าก
หินดินดาน ซึ่ง นับเป็ นปี ท่ี 5 ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปเริ่ม ลงทุนในธุรกิจก๊ าซธรรมชาติในสหรัฐฯที่ แหล่งก๊ าซ
ธรรมชาติมาร์เซลลัส (Marcellus) กินพืน้ ที่ทงั้ ในรัฐเพนซิลเวเนีย เวสต์เวอร์จิเนีย โอไฮโอฝั่ งตะวันออก และ
ฝั่ งตะวันตกของรัฐนิวยอร์ก เมื่อรวมแหล่งก๊าซธรรมชาติทั้ง 2 แหล่งเข้าด้วยกัน บริษัทฯ จะมีปริมาณก๊าซ
ธรรมชาติสารองที่พิสูจน์แล้ว (1P) ทั้งหมดประมาณ 3.6 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตเทียบเท่าก๊ าซธรรมชาติ
พร้อมกาลังการผลิตเฉลี่ยประมาณ 700 ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวันเทียบเท่าก๊าซธรรมชาติ
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมการสร้างพลังร่วม (Synergy) ระหว่างแหล่งก๊าซ เพิ่มมูลค่าจากการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรูใ้ นกระบวนการผลิต และเทคโนโลยี Automation และ Data Analytics เข้ามาใช้ใน
การบริหารหลุมก๊าซจานวนมากด้วยระบบบริหารแบบลีน (Lean Operation) จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิตและลดต้นทุน
3.4 ความเสี่ยงในธุรกิจผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
3.4.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในตลาด
เนื่ อ งจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี ท าให้ร าคาเครื่ องมือ และอุป กรณ์ต่างๆ ลดลง ส่ ง ผลให้
ความสามารถในการเข้าสู่ธุรกิจ นีไ้ ด้ง่ายขึน้ ทาให้เกิดทางเลือกหลากหลายในธุรกิจและการแข่งขันด้าน
ราคาที่ รุ น แรงมากขึ น้ ตามลาดับ บริษั ท ฯ จึ ง ได้จัด หาอุป กรณ์ท่ี มี คุณ ภาพ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพสูง และได้
มาตรฐานระดับสากล รวมถึงบริการที่ครบวงจร และบริการหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ส่งผลให้มี
ความแตกต่างด้านราคาจากคู่แข่งรายอื่นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เห็นโอกาสการสร้างคุณค่าให้แก่ลกู ค้า
และความแตกต่างในการให้บริการแบบครบวงจรด้วยการลงทุนในธุรกิจที่เป็ นการต่อยอดเทคโนโลยีดา้ น
พลังงานอย่างยั่งยืน ได้แก่ การจัดการพลังงาน การกักเก็บพลังงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
เพื่อสามารถนาเสนอการให้บริการแบบครบวงจรที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็ นการเฉพาะแต่ละ
รายได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี ้ บริษั ท ฯ ได้น าหลัก กลยุท ธ์ในการตอบสนองอย่ างรวดเร็ว (Quick Response) มา
ประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภครวมทั้งกฎระเบียบและ
นโยบายส่ ง เสริม ของภาครัฐ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ว ซึ่ง ได้แ ก่ การพัฒ นาโปรแกรม เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลข่าวสารและคุณภาพในการให้บริการลูกค้า รวมทัง้ ใช้เป็ นฐานข้อมูลในการ
วิเคราะห์ เพื่อจัดการปั ญหาเบือ้ งต้น การริเริ่มที่จะหาคู่คา้ ในการพัฒนา Platform ในการวิเคราะห์ปัญหา
และโอกาสทางธุรกิจแบบวิเคราะห์เชิงทานาย (Predictive Analytics) เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้เร็วและถูกต้องมากขึน้ ในต้นทุนที่ต่าลง
3.4.2 ความเสี่ยงจากผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Engineering Procurement Construction)
เนื่องจากลักษณะของธุรกิจต้องใช้ผรู้ บั เหมาแบบเบ็ดเสร็จหลายรายเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการ
ทางาน บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวโดยมีการจัดตัง้ คณะทางานเพื่อติดตามความคืบหน้าและมี
การสื่อสารอย่างใกล้ชิด ทาให้ทราบถึงปั ญหาที่เกิดขึน้ ตัง้ แต่ระยะแรก รวมถึงสร้างมาตรฐานการทางานให้
สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ เพื่อให้ม่นั ใจว่าการส่งมอบงานมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
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3.4.3 ความเสี่ยงจากการผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ปั จจัยหลักที่มีผลต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แบ่งความเสี่ยงออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. ความเสี่ยงจากความเข้มของแสงอาทิตย์ต่ากว่าที่คาดการณ์
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ตอ้ งพึ่งพิงแสงอาทิตย์เป็ นปั จจัยหลักในการผลิตไฟฟ้า
หากแสงอาทิตย์มีความเข้มแสงน้อยกว่าปกติจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ หรือมีเมฆ
ปกคลุมเป็ นจานวนมาก ส่งผลให้ระบบไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่และมีปริมาณไฟฟ้าที่
ผลิตได้ลดลง ทาให้โครงการมีรายได้จากการขายไฟฟ้าต่ากว่าที่ประมาณการไว้ อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากประเทศไทยมีท่ีตงั้ อยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตร จึงทาให้มีความเข้มของแสงอาทิตย์สูง โดย
บริษัทฯ ได้ติดตัง้ อุปกรณ์ตรวจวัดความเข้มของแสงและสภาพอากาศในทุกโครงการ เพื่อนามาเป็ น
องค์ประกอบในการออกเบบและติดตัง้ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด รวมถึงใช้ข้อมูลอ้างอิงด้าน
ความเข้มของแสงจากที่ปรึกษาทางเทคนิคที่เป็ นที่เชื่อถือได้ในอุตสาหกรรม ประกอบการวิเคราะห์
และติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ เพื่อให้ม่นั ใจว่าพืน้ ที่ท่ตี ิดตัง้ มีความเข้มของแสง
อยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนและการพัฒนาโครงการ
2. ความเสี่ยงจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เสื่อมสภาพเร็วกว่ากาหนด
เนื่องจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็ นอุปกรณ์หลักในการแปลงความเข้มแสงอาทิตย์เป็ นกระแสไฟฟ้า
หากแผงเซลล์มีการเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติอาจส่งผลต่อปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ลดลงและจะ
กระทบต่ อ รายได้ท่ี ป ระมาณการไว้ อย่ า งไรก็ ต าม บริษั ท ฯ ได้ท าสัญ ญากับ ผู้รับ เหมาโดยให้
ผูร้ บั เหมารับประกันประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากระบบตามที่ได้ให้ไว้ในสัญญาต่อโครงการใน
ระยะเบือ้ งต้น และบริษัทฯสามารถเรียกร้องให้ผผู้ ลิตชดเชยหรือเปลี่ยนแผงได้ตลอดอายุโครงการ
เมื่อตรวจพบแผงที่เสื่อมสภาพลงกว่าที่รบั ประกัน
3.3.4 ความเสี่ยงในการเปิ ดดาเนินการล่าช้าจากขั้นตอนขอรับใบอนุญาต
เนื่องจากการประกอบกิจการพลัง งานไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคา อยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงาน
ราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับใบอนุญาตต่างๆ ที่จาเป็ นสาหรับการเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ เพื่อให้โครงการ
ได้รบั ใบอนุญาตตามเงื่อนไขตามระยะเวลาที่กาหนด บริษัทฯ ได้จดั หาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อดูแล
และติดตามให้สามารถปฏิบตั ิตามข้อกาหนดต่างๆที่ เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน
3.5 ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
3.5.1 ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อปุ ทานเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงเน้นเป้าหมาย 3
Zeros ได้แก่
- Zero Incident : ไม่มีอบุ ตั ิการณ์เกิดขึน้
- Zero Repeat : ไม่มีอบุ ตั ิการณ์จากกรณีเดิมเกิดขึน้ ซา้
- Zero Compromise : ไม่ยินยอมให้มีการปฏิบตั ิงานที่ขดั ต่อข้อกาหนดกฎหมายและมาตรฐาน
ด้านอาชีวอนามัยของบริษัทฯ และของแต่ละประเทศที่บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจอยู่
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เพื่อบรรลุเป้าหมาย 3 Zeros ที่ตงั้ ไว้ บริษัทฯ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยโดยยึดหลักตามวัฒนธรรมความปลอดภัยของบ้านปู ซึ่งครอบคลุม การเสริมสร้างระบบอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ISO 45001 การเพิ่มขีดความรูค้ วามสามารถในการดาเนินงาน
ด้านความปลอดภัย และ การปลูกฝั งการตระหนักรูด้ า้ นความปลอดภัย อย่ างต่อเนื่อง โดยประเทศต่างๆ
ได้นาผลที่ได้จากการประเมินระดับวัฒนธรรมความปลอดภัยในปี 2562 มาจัดทาเป็ น โครงการการปรับปรุง
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในปี 2563 นี ้ ประเทศออสเตรเลียได้ดาเนินการจัดทาโครงการด้าน
ความปลอดภัยทัง้ หมด 7 โครงการ ประเทศจีนได้ดาเนินการจัดทาหัวข้อในการปรับปรุงด้านความปลอดภัย
ทั้งหมด 11 หัวข้อที่โรงไฟฟ้าหลวนนานและโรงไฟฟ้าโจวผิง และประเทศอินโดนีเซีย ได้จัด ประชุม เชิ ง
ปฏิบตั ิการความเป็ นผูน้ าด้านความปลอดภัยที่เหมืองทรูบาอินโดและเหมืองบารินโต บริษัทฯ ยังได้ทบทวน
ผลการด าเนิ น งานด้า นอาชี ว อนามัย และความปลอดภัย และได้จัด ท าแผนกลยุท ธ์ วัต ถุป ระสงค์แ ละ
เป้าหมาย 5 ปี (ปี 2564-2568) ตามแนวคิดการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หรือ ESG โดยได้กาหนดตัวชีว้ ดั
นาและตัวชีว้ ดั ตามเพื่อเป็ นกรอบในการดาเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัทฯ
ท่ า มกลางวิ ก ฤตการณ์ COVID-19 ในเกิ ด ขึ น้ ในปี 2563 บริ ษั ท ฯ ได้น าแผนความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ
(Business Continuity Plan) ที่ได้ถูกออกแบบไว้มาประกาศใช้งาน โดยแต่ละสายงานได้นาแผนกลยุทธ์
ความต่อเนื่องทางธุรกิจมาใช้รองรับการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนที่ตอ้ งปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย
(Work from home) ซึ่งทาให้กิจกรรมที่สาคัญ ต่างๆ ได้ดาเนินตามแผนงาน เพื่อให้สามารถดาเนินการไป
ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคณ
ุ ภาพให้แก่ลกู ค้า ทัง้ ภายนอกและภายใน
บริษั ท ฯ แต่ ละประเทศได้ทาการ Activated คณะท างาน Incident Management Team (IMT) เพื่ อ ทา
หน้าที่จดั การและตอบโต้วิกฤตการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึน้ ตัง้ แต่เริ่มมีการระบาดจนกระทั่งปั จจุบนั บริษัทฯ
ได้ดาเนินมาตรการต่างๆ โดยคานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็ นสิ่งสาคัญ
บริษัทฯ มีเป้าหมายหลักในการกาหนดให้ทุกประเทศ มีระบบ กรอบการบริหารจัดการความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ โดยใช้ กรอบข้อกาหนดของ ISO 22301 เป็ นแนวทางในการจัดตัง้ ระบบ และในปี 2563 ที่สานักงาน
กรุงเทพฯ ได้รบั การรับรองมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับสากล ISO22301:2012 อย่าง
ต่อเนื่อง รวมทัง้ ที่สานักงานบ้านปู กรุงปั กกิ่ง (Banpu Investment China) ก็ได้รบั รองมาตรฐาน การบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับสากล ISO22301:2012/GBT/30146-2013 เป็ นปี แรก
นอกจากการวางระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการฝึ กซ้อม การเตรียม
ความพร้อมตอบโต้ภัยคุกคาม อย่างสม่าเสมอ ในแผนระยะยาว 5 ปี บริษัทได้กาหนดเป้าหมายให้แต่ละ
หน่วยธุรกิจทาการบ่งชี ้ และทา Business Continuity Plan สาหรับ หน่วยงานที่สาคัญ (Critical Business
Functions) พร้อ มท าการฝึ ก ซ้อ มแผนระดับ หน่ ว ยงานที่ สาคัญ และ จัด ตั้ง คณะท างานแผนวิ ก ฤตใน
ระดั บ ประเทศ Incident Management Team พร้อ มท าการฝึ ก ซ้อ มแผนความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ ใน
ระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง
3.5.2 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Standard) ตามที่กฎหมาย
กาหนด และมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิ ผล (Effective Resource Utilization) เพื่อเป็ นการ
อนุรัก ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติแ ละลดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อ มจากการใช้ท รัพยากร เช่ น การ
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เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ (Climate Change) การจัด การของเสี ย ที่ เ กิ ด จากกระบวนการ (waste
management) การใช้ประโยชน์ท่ีดิน (Land Utilization) การใช้ทรัพยากรนา้ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Biodiversity) เป็ นต้น
การเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ
บริษัทฯ ได้ติดตามและรวบรวมข้อมูลแนวโน้มการใช้พลังงานและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งในด้านความถี่และความรุ นแรงเพื่อเตรียมความพร้อมในการกาหนด
นโยบาย และการลงทุนของบริษัทฯ อีกทัง้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังเป็ นประเด็นที่
ทุกภาคส่วนให้ความสนใจ และคาดหวังให้บริษัทฯ สามารถควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
กิจกรรมการดาเนินงานให้อยู่ในระดับต่า เพื่อช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต ทัง้ นีธ้ ุรกิจหลักของ
บริษัทฯ ประกอบด้วย เหมืองถ่านหิน การผลิตไฟฟ้าและความร้อน การผลิตก๊าซธรรมชาติ มีการใช้พลังงาน
เป็ นต้นทุนในการผลิต และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนัก
ถึงผลกระทบและความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงได้กาหนดนโยบาย
และเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจกตัง้ แต่ปี 2553 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน รวมถึงการ
เลือกใช้เทคโนโลยีสะอาด ปั จจุบันบริษัทฯ มีเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก 5 ปี คือ ระหว่างปี 2559 –
2563 จากปี ฐานในปี 2555 ซึ่งเป็ นปี ท่บี ริษัทฯ มีการผนวกผลการดาเนินงานจากหน่วยธุรกิจในออสเตรเลีย
โดยกาหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตถ่านหินที่รอ้ ยละ 25 และการ
ผลิตไฟฟ้าที่รอ้ ยละ 15 นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการกาหนดเป้าหมายระยะต่อไป
ระหว่างปี 2564 – 2568 โดยจะเริ่มบังคับใช้ตงั้ แต่ปี 2564 เป็ นต้นไป
การปฏิบตั ิตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Compliance)
บริ ษั ท ฯ ให้ค วามสาคัญ ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ส อดคล้อ งตามข้อ ก าหนดของกฎหมายด้า น
สิ่งแวดล้อมที่บงั คับใช้ และข้อกาหนดของมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
คุณ ภาพสิ่ ง แวดล้อ ม และมาตรการลดผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม ซึ่ง เป็ น เงื่ อ นไขที่ ก าหนดในรายงาน
วิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในปี 2563 บริษัทฯ มีผลการดาเนินงานสอดคล้องตามข้อกาหนด
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในเกณฑ์ดีและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนีบ้ ริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการจัดการ
ปั จจัยความเสี่ยงที่สาคัญซึ่งประกอบด้วย
- การจัดการปั ญหาการชะล้างพังทลายของดิน โดยบริษัทฯ ยึดถือแนวทางการป้องกันการเกิดผล
กระทบเป็ นลาดับแรก โดยมีการวางแผนประเมินอัตราความลาดชันที่เหมาะสม และทาการปลูก
พืชคลุมดินและไม้ยืนต้นบริเวณขอบบ่อเหมืองเพื่อเป็ นการช่วยยึดหน้าดิน
- การจัดการนา้ บริษัทฯ ได้มีการติดตามคุณภาพนา้ ที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้
มั่นใจว่าคุณภาพนา้ ที่ปล่อยออกไปเป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายในแต่ละประเทศที่บริษัทฯ
ดาเนินกิจการ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้มีการประเมินว่าพืน้ ที่ตงั้ ของหน่วยธุรกิจอยู่ในพืน้ ที่ท่ีมีความ
เสี่ยงขาดแคลนนา้ (water stressed area) ภายใต้ฐานข้อมูล Aqueduct Water Risk Atlas ของ
World Resources Institute อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาแผนและแนวทางการป้องกันผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนในพืน้ ที่การดาเนินงาน ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงดังกล่าว
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บริษัทฯ จัดทามาตรการป้องกันและแก้ไขการเกิด นา้ ที่เ ป็ นกรดจากการทาเหมื อง (Acid Mine
Drainage) โดยเน้นการจัดการตัง้ แต่ขั้นตอนการสารวจ การวางแผนผลิต การจัดการพืน้ ที่จนถึง
การฟื ้ นฟูสภาพของพืน้ ที่ภายหลังเสร็จสิน้ กิจกรรมการผลิต (Mine Rehabilitation) โดยมีการใช้
หลายเทคโนโลยีร่วมกันในการป้องกันแหล่งกาเนิดและบาบัดนา้ เป็ นกรดควบคู่กันไป โดยมีการ
สร้างบึงประดิษฐ์ (Wetland) ที่เหมืองโจ-ร่ง ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็ นการใช้พืชท้องถิ่นในการช่วย
ลดความเป็ นกรดและโลหะหนักที่เกิดขึน้ ในนา้ จากการทาเหมือง และมีการตรวจวัดคุณภาพนา้
อย่างสม่าเสมอก่อนปล่อยสู่แหล่งนา้ ธรรมชาติ เพื่อให้ม่นั ใจว่าจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
ที่สดุ บึงประดิษฐ์ดงั กล่าวนอกจากจะช่วยเรื่องลดผลกระทบด้านคุณภาพนา้ แล้ว ยังช่วยเพิ่มพืน้ ที่สี
เขียว เป็ นที่อยู่อาศัยของนกและแมลง ซึ่งเป็ นการช่วยให้ระบบนิเวศฟื ้ นคืนกลับในพืน้ ที่ได้อีกด้วย
ทั้งนี ้ บริษัทฯ ได้ขยายการดาเนินงานดังกล่าวไปยังเหมืองอินโดมินโค เพื่อลดปั ญหานา้ เป็ นกรด
จากการทาเหมืองในพืน้ ที่อีกด้วย
การจัดการคุณภาพนา้ หล่อเย็นที่ใช้ในโรงไฟฟ้า โดยบริษัทฯ ใช้ระบบนา้ หล่อเย็นกึ่งปิ ด เพื่อลดการ
แลกเปลี่ยนนา้ กับสิ่งแวดล้อมภายนอกและนา้ ที่จะปล่อยออกสู่ภายนอกเพื่อลดการใช้ทรัพยากรนา้
มีการออกแบบทางนา้ โดยเพิ่มระยะทางให้สั มผัสอากาศนานที่สุด เพื่อลดอุณหภูมินา้ ที่จะปล่อย
ออกสู่ภายนอกให้อยู่ในระดับที่กฎหมายกาหนด
การจัดการคุณภาพอากาศเสียที่ปล่อยออกจากโรงไฟฟ้าสู่บรรยากาศ โดยบริษัทฯ กาหนดดัชนีชี ้
วัดคุณภาพอากาศหลัก ได้แก่ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ และฝุ่นขนาดเล็ก ซึ่งบริษัทฯ
นาเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้กบั โรงไฟฟ้าทัง้ ที่อยู่ในไทย ลาว และจีน เช่น เทคโนโลยี
หัวเผาลดไนโตรเจนออกไซด์ (Low NOx Burner) การใช้หม้อไอนา้ เผาไหม้แบบฟลูอิไดซ์เบดหมุน
วน (Circulating Fluidized Bed: CFB) เพื่อลดซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ขณะเผา
ไหม้ การก าจั ด ฝุ่ นละอองเถ้า ลอย (Fly-ash) โดยการใช้เ ครื่ อ งดั ก จั บ ฝุ่ นแบบใช้ไ ฟฟ้ า สถิ ต
(Electrostatic Precipitator: ESP) และการใช้เ ทคโนโลยี ดัก จับ ซัล เฟอร์ไ ดออกไซด์ (Flue Gas
Desulfurization: FGD) แบบกึ่งแห้ง (Semi-dry) และแบบเปี ยก การกาจัดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์
ด้ ว ยวิ ธี Selective Non - Catalytic Reduction (SNCR) และ Selective Catalytic Reduction
(SCR) รวมทั้ง มี ร ะบบการตรวจวัด แบบต่ อ เนื่ อ ง (Continuous Emission Monitoring System :
CEMS) ทัง้ ที่ปากปล่องและชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เพื่อให้แน่ใจว่าค่าดัชนีคณ
ุ ภาพอากาศเป็ นไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่จีน บริษัทฯ ได้ดาเนินการปรับปรุงระบบบาบัด
อากาศที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิ ภาพดียิ่งขึ น้ สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพอากาศที่มีค วาม
เข้มงวดขึน้ อย่างมาก เพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมืองใหญ่
การจัดการฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ จากการทาเหมือง เช่น การขุดขนดินและถ่านหิน
การปรับปรุ งคุณภาพของถ่านหิน และการขนส่งถ่านหิน บริษัทฯ ใช้มาตรการหลากหลาย เพื่อ
มุ่งเน้นการจัดการอย่างเหมาะสมสาหรับแต่ละพืน้ ที่ปฏิบตั ิการ เช่น การปลูกต้นไม้สร้างแนวกันลม
ในพืน้ ที่ท่ีมีกิจกรรมที่อาจมีความเสี่ยงในการเกิดฝุ่น การจากัดความเร็วของรถที่วิ่งในพืน้ ที่เหมือง
เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองและความปลอดภัยในการทางาน การหมั่นพรมนา้ บนถนน และการ
สเปรย์นา้ รอบกองถ่านหิน การใช้ผา้ ใบคลุมกองถ่านและรถบรรทุกขนส่ง เป็ นต้น นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ
ยังตรวจวัดปริมาณฝุ่นในบริเวณพืน้ ที่คลังถ่านหิน และบริเวณชุมชนข้างเคียงอย่างสม่ าเสมอ
เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถควบคุมฝุ่นละอองที่เกิดขึน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การจัดการของเสียอันตราย โดยบริษัทฯ มีมาตรการในการคัดแยกและการกาจัดขยะประเภทต่างๆ
อย่างเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าขยะเหล่านัน้ จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
ของเสียอันตรายซึ่งมีการกาจัดที่ถูกต้อง สอดคล้องกับข้อกาหนดของกฎหมายในแต่ละท้องถิ่น ใน
บางกรณีบริษัทฯ สามารถขายของเสีย เช่น นา้ มันเครื่องที่ใช้แล้ว แบตเตอรี่รถยนต์ เถ้าลอย (Fly
Ash) เป็ นต้น ให้กับผูร้ บั ซือ้ ที่ได้รบั การอนุญาตจากทางราชการเพื่อนาไปรีไซเคิลต่อไป สาหรับเถ้า
ลอยที่ เ กิ ด จากการเผาไหม้ถ่ านหิ นเพื่ อการผลิ ต ไฟฟ้ า บริษั ท ฯ ได้ข ายให้กับ ผู้รับ ซือ้ เพื่ อ นาไป
ประกอบการทาวัสดุก่อสร้าง รวมถึงมีการแยกขนาดของเถ้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาดและสามารถเพิ่มราคาจาหน่ายได้

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Resource Utilization)
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเป็ นส่วนสาคัญในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนการผลิต
โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่
1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก จึงได้ดาเนินโครงการอนุรกั ษ์พลังงานและศึกษาความเป็ นไปได้ในการใช้พลังงานทดแทน
อื่น ๆ แทนนา้ มันดีเซล รวมถึงมองหาโอกาสในการลงทุนในพลังงานทางเลือกอื่น นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ได้
เปิ ด เผยข้อ มูลการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกต่อ สาธารณะผ่ า น Dow Jones Sustainability Index (DJSI),
Carbon Disclosure Project (CDP) และรายงานการพัฒนาที่ย่งั ยืนเป็ นประจาทุกปี
2. การลดการใช้เชือ้ เพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอนา้ ด้วยการนาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสูง และเป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม (High Efficiency, Low Emissions: HELE) มาใช้ใ น
โครงการโรงไฟฟ้าซานซีล่กู วง (Shanxi Lu Guang) ในสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนีย้ งั มีการปรับปรุง
สภาพเครื่องจักรในโรงไฟฟ้าอื่น ๆ และมีการนาก๊าซเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตเหล็กของลูกค้าซึ่งเดิม
ต้องปล่อยออกและก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศมาเป็ นเชือ้ เพลิงผลิตไฟฟ้าทดแทนการใช้ถ่า นหินที่โรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนร่วมโจวผิง (Zouping)
3. การใช้ประโยชน์ท่ดี ินและความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) บริษัทฯ ได้ตระหนักถึง
ความสาคัญของการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการวางแผนการทา
เหมืองอย่างรอบคอบ เพื่อลดการเกิดผลกระทบต่อสภาพทางภูมิศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ระบบนิเวศ โดยกาหนดให้มีการวางแผนการฟื ้ นฟูสภาพเหมือง (Mine Closure Plan) ตัง้ แต่เริ่มโครงการ
นอกจากนีเ้ พื่อให้ม่ นั ใจว่าบริษัทฯ มีการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเหมาะสม บริษัท PT.
Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยในอินโดนีเซีย ได้ร่วมมือกับสวนพฤกษศาสตร์
เปอร์โ วดาดี (Purwodadi Botanical Garden) ริ เ ริ่ ม โครงการศึ ก ษาและอนุ รัก ษ์ ค วามหลากหลายทาง
ชีวภาพในพืน้ ที่เหมืองบารินโต (Bharinto) ที่ตงั้ อยู่บนเกาะกาลิมันตัน ในอินโดนีเซีย ตัง้ แต่ปี 2553 และ
ต่อมาในปี 2555 และ 2556 บริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตของงานมายังพืน้ ที่เหมืองอินโดมินโค (Indominco)
ซึ่งมีความก้าวหน้าในการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และขยายการสารวจพืน้ ที่เพิ่มเติมจากที่เคย
ทาไว้ก่อนหน้า เพื่อนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการทาแบบจาลองของการฟื ้ นฟูสภาพพืน้ ที่และคืนความ
หลากหลายทางชีวภาพในอนาคต ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (Biodiversity Policy) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวก (Net Positive Impact)
ภายหลังที่ดาเนินการปิ ดเหมืองในทุกพืน้ ที่ของบริษัทฯ ในปี 2563 บริษัทฯ มีการประเมินมูลค่าด้านความ
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หลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Value) ของพืน้ ที่ท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงสาหรับเหมือง
ในอินโดนีเซีย ประกอบด้วย เหมืองบารินโต (Bharinto) และเหมืองอินโดมินโค (Indominco) และเหมืองใต้
ดินในประเทศออสเตรเลีย ประกอบด้วยเหมืองแอร์ลี่ เหมืองสปริงเวล เหมืองคลาเรนซ์ เหมืองแมนดาลอง
และเหมืองไมยูนา โดยบริษัทฯ มีแผนในการประเมินมูลค่าด้านความหลากหลายทางชีว ภาพทุกปี เพื่อใช้
เป็ นข้อมูลในการวางแผนการฟื ้ นฟูพนื ้ ที่ให้เกิดผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สดุ
4. การใช้ทรัพยากรนา้ บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรนา้ โดยมีโครงการลดการ
ใช้น ้า ในกระบวนการผลิ ต การน ากลับ มาใช้ใ หม่ การจ าแนกน ้า ผิ ว ดิ น มิ ใ ห้ป ะปนกับ น ้า เสี ย เป็ น ต้น
นอกจากนีน้ า้ จากการทาเหมืองใต้ดินที่ผ่านการบาบัดแล้ว ยังสามารถใช้ประโยชน์ในชุมชนได้อีกทางหนึ่ง
ด้วย และเพื่อให้การจัดการทรัพยากรนา้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายการจัดการ
นา้ (Water Policy) เพื่อกาหนดขอบเขตและเป้าหมายการจัดการนา้ ของบริษัทฯ รวมไปถึงรูปแบบการเก็บ
และการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการใช้นา้ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการจัดทาแผนผังการใช้นา้ (Water
Flow Diagram) ของทุกหน่วยธุรกิจเพื่อนามาใช้วางแผนในการบริหารจัดการนา้ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
ตลอดจนความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลที่บริษัทฯ เปิ ดเผยต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย
3.6) ความเสี่ยงจากผลกระทบด้านสังคมและชุมชน
บริษัทฯ เชื่อว่า “อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม” ดังนัน้ นอกจากการ
ให้ความสาคัญกับมาตรการการป้ องกันและลดผลกระทบจากการดาเนินธุรกิจที่อาจจะเกิดขึน้ ต่อชุมชนและสังคม เช่น
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านความปลอดภัยแล้ว บริษัทฯ ยังจัดให้มีการดาเนินงานด้านการพัฒนา
ชุมชนในทุกพืน้ ที่ท่ีดาเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้น “กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม” ระหว่างผูม้ ีส่วนได้เสียในการดาเนินงาน
ได้แก่ ชุมชน องค์กรภาครัฐ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง การดาเนินงานด้านการพัฒนาชุมชน มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็ นอยู่ของคนในชุมชน มุ่งไปสู่ความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนใน
ระยะยาว รวมถึงสร้างการยอมรับจากชุมชนเสมือนบริษัทฯ เป็ นสมาชิกคนหนึ่ง
ทัง้ นี ้ เพื่อให้การดาเนินการพัฒนาชุมชนในทุกพืน้ ที่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายการพัฒนา
ชุมชนและมาตรฐานการบริหารจัดการ พร้อมทัง้ นาข้อกาหนดของรัฐบาลท้องถิ่นประกอบกับแนวปฏิบตั ิในระดับสากล
เช่น เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) มาเป็ นกลยุทธ์และเป้าหมายการ
ดาเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนใน 6 ด้านหลัก โดยดาเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ ชุมชน และภาครัฐ
นอกจากนี ้ บริ ษั ท ฯ ยัง น ากรอบการประเมิ น ผลตอบแทนทางสัง คม (Social Return on Investment: SROI) มาใช้
ประเมินผลกระทบทางสังคมที่ เกิดขึน้ จากการดาเนินโครงการ เพื่อปรับปรุ งการดาเนินงานให้มีประสิทธิผลสูงสุด ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ดาเนินมาตรการพัฒนาชุมชน เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสังคมและชุมชน ดังต่อไปนี ้
- มีมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน (Standard Practice Manual: Community Engagement) ที่
ครอบคลุมแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน การลดความเสี่ยงจากผลกระทบต่อสังคมและ
ชุมชน ซึ่งทาให้ผปู้ ฏิบตั ิงานด้านพัฒนาชุมชน มีแนวทางการปฏิบตั ิท่ชี ดั เจน และเป็ นมาตรฐานเดียวกันในทุก
พื น้ ที่ ท างาน นอกจากนี ้ได้มี การทบทวนมาตรฐานการปฏิ บัติง านเป็ น ระยะ เพื่ อ ให้มี ค วามทันสมัย และ
เหมาะสมกับสภาวะต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไป
- การมี ม าตรการบริ ห ารจั ด การข้ อ ร้อ งเรี ย นจากชุ ม ชนและผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย (Community Complaint
Management System) ซึ่งสามารถบริห ารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ ได้อย่างเป็ น ระบบ รวมถึงการมี
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มาตรการเรื่อง Rights Violations of Indigenous People เพื่อให้หน่วยธุรกิจที่ตงั้ อยู่ใกล้ชนกลุ่มน้อยสามารถ
ทางานและอยู่รว่ มกันได้อย่างเป็ นปกติสขุ
จัดให้มีพนักงานของบริษัทฯ ที่รบั ผิดชอบงานด้านพัฒนาชุมชน (Community Development Officer: CDO)
เข้าไปทางานในแต่ละพืน้ ที่อย่างเพียงพอ ทาให้สามารถทางานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกับชุมชนได้อย่าง
ใกล้ชิด อีกทัง้ พนักงานเหล่านีย้ งั เป็ นกลไกหลักในการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องระหว่างกัน สามารถเห็นสัญญาณ หรือเหตุการณ์ท่จี ะเกิดผลกระทบได้ตงั้ แต่ตน้ ทาให้สามารถหาแนว
ทางการแก้ไขหรือมาตรการลดผลกระทบนัน้ ได้อย่างทันท่วงที
การทางานกับชุมชนด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วม โดยบริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน
ตัง้ แต่การจัดทาแผนพัฒนาหมู่บา้ น เพื่อให้ได้โครงการที่เหมาะสม ตรงตามความต้องการของชุมชน และ
สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของภาครัฐ โดยบริษัทฯ ได้ร่วมกับชุมชนตัง้ คณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนา
ชุมชน (Community Consultative Committee: CCC) ที่ประกอบด้วยตัวแทนจากชุมชน รัฐบาลในท้องถิ่น
และบริษัทฯ เพื่อร่วมกันวางแผนดาเนินงานแต่ละโครงการ ติดตามความก้าวหน้า และร่วมกันแก้ไขปั ญหา
อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สงู สุดของสังคมส่วนรวม ส่งผลให้ความเป็ นอยู่ของคนในชุมชนท้องถิ่นดีขนึ ้ ทัง้
ยังเป็ นช่องทางในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้
การดาเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ม่งุ สนองตอบความต้องการของชุมชนแต่ละแห่ง โดยโครงการ
เหล่านีม้ าจากการคิดร่วมกันกับชุมชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนมีทงั้ หมด 6
ด้าน ประกอบด้วย 1) การพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างรายได้ 2) การพัฒนาด้านการศึกษา 3) การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคพืน้ ฐาน 4) การพัฒนาสุขอนามัยและสาธารณสุขมูลฐาน 5) การอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม และ 6)
การส่งเสริมด้านสังคม วัฒนธรรม และความสัมพันธ์กบั ชุมชน ซึ่งทาให้ประชาชนรอบหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ
มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึน้ เกิดความพึงพอใจและมีความสัมพันธ์ท่ดี ีกบั บริษัทฯ
การทางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับฝ่ ายอื่นๆ ในบริษัทฯ เพื่อร่วมกันวางแผน ติดตาม และประเมินผล รวมถึง
ร่วมกันป้องกันและแก้ไข เพื่อลดความเสี่ยงต่อชุมชนและสังคมที่อาจเกิดจากการดาเนินงานของบริษัทฯ
โดยเฉพาะฝ่ ายที่ดแู ลด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย และด้านขนส่งผลิตภัณฑ์
ฝ่ ายพัฒ นาชุม ชนสามารถเป็ น ช่ อ งทางการสื่ อ สารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพระหว่ า งบริษั ท ฯ กับ ชุม ชน และ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ สื่อมวลชน ทาให้ทราบถึงผลกระทบ
ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ได้รวดเร็ว และสามารถประสานงานกับฝ่ ายอื่น ๆ ในบริษัทฯ เพื่อแก้ไขปั ญหาได้ทนั ท่วงที
การร่ ว มมื อ กั บ ผู้ รั บ เหมาในการท างานด้ า นพั ฒ นาชุ ม ชน (Contractor Cooperation in Community
Development Work) ในอินโดนีเซีย ผูร้ บั เหมารายหลักของบริษัทฯ หลายรายมีการทางานพัฒนาชุมชนควบคู่
ไปด้วย บริษัทฯ จึงได้มีการประสานความร่วมมือเพื่อดาเนินโครงการพัฒนาชุมชนร่วมกัน ตัง้ แต่การวางแผน
การจัดสรรงบประมาณ การจัดสรรบุคลากร การแลกเปลี่ยนความรู ้ ประสบการณ์ และข้อมูลข่าวสาร ซึ่ง
สามารถทาให้การดาเนินโครงการพัฒนาชุมชนมีประสิทธิภาพมากขึน้ ครอบคลุมผูไ้ ด้รบั ประโยชน์และลดการ
ซา้ ซ้อนของการบริหารจัดการโครงการพัฒนาสังคมในพืน้ ที่
การติดตามงานของผูบ้ ริหารแต่ละระดับ โดยผูบ้ ริหารของบริษัทฯ ได้ติดตามงานอย่างใกล้ชิด รวมถึงเข้าไป
เยี่ยมชมการดาเนินงานในชุมชนอย่างสม่าเสมอ ซึ่งนอกจากได้เห็นความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ ในพืน้ ที่
จริง ได้พบกับผูน้ าและประชาชนในชุมชนแล้ว ยังได้ให้คาแนะนาเพื่อพัฒนางานให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึน้
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อีกด้วย เพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทฯ มีการดาเนินงานที่รดั กุม มีแผนการทางานและการบริหารความเสี่ยงที่ชดั เจน
ไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ทัง้ ยังสร้างประโยชน์และความพึงพอใจให้กบั ชุมชนและสังคมได้เป็ นอย่างดี
การสารวจความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Satisfaction Survey)
ในส่วนงานพัฒนาชุมชนของบริษัทฯ ที่อินโดนีเซีย ได้จดั ทาการสารวจทุก ๆ ปี ทาให้บริษัทฯ ได้ทราบประเด็น
ความพึงพอใจ ประเด็นข้อกังวลของชุมชน และแนวโน้มความเสี่ยง ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ รวมถึงข้อเสนอแนะ
จากชุมชนและผูเ้ กี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้นาผลที่ได้จากการสารวจ มาปรับปรุ งการดาเนินงาน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และความพึงพอใจของชุมชน
นาระบบการสอบทานคุณภาพ (Quality Assurance Review) โดยพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานการพัฒนา
ชุมชน มาดาเนินการตรวจสอบการดาเนินงานด้านการพัฒนาชุมชน เพื่อความโปร่งใสและมีประสิทธิผลสูงสุด
นากรอบการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: SROI) มาใช้ประเมินผลกระทบ
ทางสังคมที่เกิดขึน้ จากการดาเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานให้มีประสิทธิผลสูงสุด ลด
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ และนาไปสู่การพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

4.

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
4.1 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
บริษั ท ฯ ให้ค วามสาคัญ กับ การปฏิ บัติต ามกฎระเบี ยบ ข้อ บัง คับ และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อ งทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทฯ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สามารถเชื่อถือได้ มีความ
โปร่งใสและเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย ด้วยตระหนักถึงผลกระทบต่อการดาเนิ นงานและชื่อเสียงของบริษัทฯ หากมีการฝ่ าฝื น
โดยทั่วไปความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมายเกิดได้จากหลายปั จจัย อาทิ ความซับซ้อนของบทบัญญัติตามกฎหมาย
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายบ่อยครัง้ ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิ หรือแม้กระทั่งภาษาต่างประเทศที่ใช้ใน
การออกกฎหมาย ซึ่งอาจนาไปสู่การปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ไม่ถกู ต้อง และส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ทัง้ ในด้านการเงินและ
การดาเนินงาน เช่น ถูกลงโทษปรับ ถูกพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบกิจการ รวมถึงอาจส่งผลต่อชื่อเสียง
และภาพลักษณ์ของบริษัท ดังนัน้ บริษัทฯ จึงให้ความสาคัญ กับการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมาย โดย
กาหนดให้ฝ่าย Compliance เป็ นหน่วยงานกลางในการกากับดูลการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานต่างๆ ในกลุ่ม
บริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานว่าบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีการติดตามร่างสถานะของกฎหมายที่มีผลกระทบต่ อบริษั ทฯ อย่าง
สม่าเสมอ เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปตามกฎหมายใหม่ท่จี ะมีผลบังคับใช้ในอนาคตด้วย
4.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในประเทศทีบ่ ริษัทฯ ลงทุน
เนื่องจากบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจส่วนใหญ่ อยู่ในต่างประเทศ ทาให้ตอ้ งเผชิญกับความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบและนโยบายภายในของแต่ละประเทศนั้น ๆ บริษัทฯ จึงให้ความสาคัญและมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการ
รวมทัง้ เครื่องมือต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในทุกประเทศที่บริษัทฯ ลงทุน
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการกับความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจเกิดขึน้ โดยกาหนดให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบในแต่ละ
ประเทศติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบและนโยบายภายในของแต่ละประเทศอย่างใกล้ชิด โดยหน่วยงานกากับ
ดูแ ลการปฏิ บัติ ง านตามกฏหมาย (Compliance) น าแอปพลิ เ คชัน Law In-hand มาใช้ใ นการติ ด ตามและรายงาน
กฎหมายที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงร่วมกับหน่วยงานบริหารความเสี่ยงกิจการ (Enterprise Risk Management) ในการ
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พัฒนา Compliance Risk Management (C-RiM) Mobile Application เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน
ชุมชน และผูม้ ีส่วนได้เสีย เพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ รวมถึง ว่าจ้าง
บริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมายท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือในการตีความและหาแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไป
อย่างถูกต้อง
โดยในรอบปี ท่ผี ่านมามีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายภายในแต่ละประเทศอย่างเป็ นสาระสาคัญและมี
ผลกระทบที่บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี ้
สาธารณรัฐประชาชนจีน
o วันที่ 22 ธันวาคม 2559 รัฐบาลจีนประกาศแผนจัดการมลพิษในปี 2561-2563 (Fight for Blue Sky) เพื่อ
ควบคุมและลดมลพิษใน 82 เมืองในประเทศ ส่งผลให้มณฑลปั กกิ่ง เทียนจิน เหอเป่ ย และซานตง ต้องลด
ปริมาณการใช้ถ่านหินลงร้อยละ 10 และลดลงร้อยละ 5 ในพืน้ ที่สามเหลี่ยมปากแม่นา้ แยงซีตงั้ แต่ปี 25592563 รวมถึงกาหนดให้โรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีอตั ราการใช้เชือ้ เพลิง 65 ตันต่อชั่วโมงหรือสูงกว่า ต้องลดอัตรา
การใช้พลังงานและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการผลิต ซึ่งบริษัทฯ ได้ทบทวนทิศทางและกลยุทธ์การ
ดาเนินธุรกิจในจีนให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ โดยปรับปรุงระบบการผลิตและการ
ขนส่งทางรถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ ให้ได้ตามมาตรฐานการปล่อยมลภาวะทางอากาศ และศึกษา
การลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด เช่น ก๊าซธรรมชาติ เป็ นต้น
o รัฐบาลจีนเริ่มปฏิรูประบบการไฟฟ้าตัง้ แต่ปี 2558 เพื่อลดการผูกขาด เพิ่มการแข่งขัน ช่วยลดต้นทุนให้ต่าลง
ในคุณภาพที่ดีขึน้ และราคาไฟฟ้า มีการปรับลดลง โดยในเดือนกันยายน 2562 รัฐบาลจีนได้ประกาศใช้
นโยบายปฏิรูปราคาจ่ายไฟสาหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน จากราคาซือ้ ขายไฟฟ้าคงที่ตามราคาถ่านหินอ้างอิง
(On-grid Tariff) เป็ นราคาซือ้ ขายไฟฟ้าลอยตัว (Basic-tariff-plus-floating Mechanism) โดยอัตราลอยตัว
ดังกล่าวจะอ้างอิงราคาถ่านหินอ้างอิงในช่วงระหว่างมากกว่าราคาถ่านหินอ้างอิงร้อยละ 10 หรือน้อยกว่า
ราคาถ่านหินอ้างอิงร้อยละ 15 อย่างไรก็ตาม อัตราลอยตัวที่มากกว่าราคาถ่านหินอ้างอิงจะยังไม่บงั คับใช้
ในปี 2562 โดยนโยบายบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ทั้งนี ้ บริษัทฯ ได้ติดตามนโยบายดังกล่าว
อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินผลกระทบ และปรับกลยุทธ์ในการเติบโตในจีนอย่างเหมาะสม
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
o วันที่ 5 มกราคม 2561 กระทรวงพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติประกาศกฎหมายฉบับที่ 23K/2018
เกี่ ย วกับ เงื่อ นไขแผนการขายถ่ านหิ น ในตลาดอิ น โดนี เซีย (Domestic Market Obligation: DMO) ในปี
2562 โดยก าหนดให้บ ริษัท ผู้ผลิ ตถ่านหิน ต้อ งขายถ่านหิน อย่ างน้อ ยร้อ ยละ 25 ของประมาณการและ
แผนการผลิ ต ตามใบอนุญ าต Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) โดยมี บ ทลงโทษสาหรับ
บริษัทที่ไม่ปฏิบัติตาม คือ ลดปริมาณการผลิตในการขอใบอนุญาต RKAB ปี ถัดมา รวมถึงลดโควตาการ
ส่งออก ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายดังกล่าวโดยขายถ่านหินในประเทศเพิ่มมากขึน้ รวมถึงซือ้ โควตา
จากบริษัทผูผ้ ลิตถ่านหินที่ขายในประเทศเกินโควตา DMO
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o ในเดือนสิงหาคม 2562 กระทรวงพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติประกาศกฎหมายฉบับที่ 205K/2019
เกี่ยวกับระเบียบปฏิบตั ิในการตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคของการขนส่งและขายถ่านหิน โดยเริ่มนาระบบ
ออนไลน์มาใช้ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกาหนดต่าง ๆ ของผูถ้ ือใบอนุญาต โดยข้อมูลการ
ผลิตและการขายจะต้องสอดคล้องกับใบอนุญาต RKAB ที่ได้รับ ทั้งนี ้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ดังกล่าวและมีการปรับปรุงระเบียบปฏิบตั ิงานภายในองค์กรให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป
o ในเดือนพฤศจิกายน 2563 สภาผูแ้ ทนประชาชนแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ออกกฏหมายว่าด้วยการสร้าง
งานฉบับที่ 11 (Law Number 11 of 2020 on Job Creation (Omnibus Law)) โดยมีจุดประสงค์เพื่อเปิ ด
ประเทศต้อนรับอุตสาหกรรมที่ตอ้ งใช้แรงงาน ซึ่งช่วยกระตุน้ การจ้างงานและเศรษฐกิจ โดยก ฎหมาย
ดังกล่าวมีผลดีต่อบริษัทซึ่งมีใบอนุญาตประกอบกิจการเหมืองแร่หรือใบอนุญาตธุรกิจเหมืองแร่พิเศษ
สาหรับการดาเนินการผลิต หรือผูถ้ ือ IUP-OP: Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (Operation
Production Mining Business Licence) และ IUPK-OP: Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi
Produksi (Operation Production Special Mining Business Licence) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ติดตามผล
ของกฎหมายดังกล่าว ทบทวนทิศทางและกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจในสาธารณรัฐอินโดนีเซียให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่าเสมอ เพื่อประเมินผลกระทบและปรับกลยุทธ์ในการเติบโตใน
สาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเหมาะสม
ประเทศญี่ปุ่น
o วันที่ 5 ธันวาคม 2561 กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI) ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม เรื่อง
อัตรารับซือ้ ไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ โดยแก้ไขกฎหมายสาหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒ นา
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีกาลังผลิตมากกว่า 10 กิโลวัตต์ ที่อยู่ในขอบเขตของ
ประกาศเพิ่มเติมดังนี ้
- โครงการที่ได้รบั การรับรองโดย METI ตัง้ แต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2557
- โครงการที่ไม่ติดเงื่อนไขกฎสามปี (Three-year Rule) อ้างถึงประกาศแก้ไขเพิ่มเติม วันที่ 1 เมษายน
2560 โครงการที่อยู่ภ ายใต้ขอบเขตดังกล่าวจะถูกลดอัตราค่าไฟฟ้าคงที่ลงจากที่ได้รบั อนุมัติเป็ น
อัตรา 21 เยนต่อหน่วย แต่ทงั้ นีจ้ ะได้รบั ยกเว้นไม่ถกู ปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าคงที่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. โครงการที่มี “แผนการก่อสร้าง” ได้รบั อนุมตั ิโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนวันที่ 5 ธันวาคม
2561 หรือ
2. โครงการที่ได้เริ่มดาเนินการก่อสร้างก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2561 และ” แผนการก่อสร้าง”
ได้รบั อนุมตั ิโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 และได้เริ่มดาเนินการ
ก่อสร้างภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562
ทั้งนีโ้ ครงการดังกล่าวจะต้องยื่นขอเชื่อมระบบเครือข่าย (Grid Connection) ภายในวันที่ 31 สิงหาคม
2562 และได้รบั ตอบรับภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 เพื่อดารงสิทธิในอัตราค่าไฟฟ้าคงที่ตามเดิม และ
โครงการดัง กล่ า วจะต้อ งจ าหน่ า ยไฟฟ้ า เชิ ง พาณิ ช ย์ ก่ อ นวัน ที่ 30 กัน ยายน 2563 ในกรณี ท่ี โครงการ
จาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้หลังวันที่กาหนดให้ถือว่าระยะเวลาซือ้ ขายไฟฟ้าได้เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 30 กันยายน
2563 ซึ่งจะทาให้ระยะเวลาซือ้ ขายไฟฟ้าลดลงตามความล่าช้าของโครงการ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้ติดตามความ
คืบหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิดในการยื่นเอกสารขออนุมตั ิและดาเนินการตามข้อยกเว้นดังกล่าว เพื่อลด
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ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ ต่อโครงการที่กาลังพัฒนาอยู่ โดยในปี 2563 บริษัทฯ สามารถเปิ ดดาเนินการเชิง
พาณิ ชย์ (Commercial Operation Date: COD) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยามางาตะ (Yamagata)
และยาบูกิ (Yabuki) ในญี่ปนุ่ กาลังผลิตรวม 25 เมกะวัตต์
o รัฐบาลญี่ปนประกาศเปลี
ุ่
่ยนนโยบายจากที่มีอตั รารับซือ้ ไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ มาเป็ นการประมูล
สาหรับโครงการที่ขออนุญาตหลังวันที่ 1 เมษายน 2560 ซึ่งอาจมีผลทาให้อตั ราผลตอบแทนจากการลงทุน
ลดลงในโครงการใหม่ ท่ี มี ก ารประมูล อย่ า งไรก็ ต าม บริษั ท ฯ ได้เ ตรี ย มความพร้อ มโดยศึก ษาวิ ธี เ พิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขัน เช่น การลดต้นทุนทางด้านการเงิน หรือการพัฒนาโครงการร่วมกับพันธมิตร
ทางธุรกิจ
ประเทศไทย
o วัน ที่ 27 พฤษภาคม 2562 พระราชบัญ ญั ติ คุ้ม ครองข้อ มูลส่ วนบุค คล พ.ศ. 2562 (PDPA, Personal Data
Protection Act, 2019) ซึ่งจะผลบังคับใช้ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยสาระสาคัญของ พระราชบัญญัติ
ฉบับนี ้ มี 3 ประเด็นหลัก ดังนี ้
1. เจ้าของข้อมูลต้องให้ความยินยอม (Consent) ในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลตามวัตถุประสงค์ท่ผี เู้ ก็บรวบรวม แจ้งไว้ก่อนหน้านี ้
2. ผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูลต้องรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือถูกเข้าถึง
โดยผูท้ ่ไี ม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
3. เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ถอนความยินยอม ขอให้ลบหรือทาลายข้อมูลเมื่อใดก็ได้ หากเป็ นความประสงค์
ของเจ้าของข้อมูล
ทั้งนีบ้ ริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวและมีการแต่งตัง้ คณะทางานคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
(PDPA working team) เพื่อให้การเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดาเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็ นไปตามนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทฯ
5. ความเสี่ยงทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ (Emerging Risk)
ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ น้ ใหม่ เ ป็ น ความสูญ เสี ย ที่ อ าจเกิ ด ขึ น้ จากความเสี่ ย งที่ ยัง ไม่ เ คยปรากฏขึ น้ หรื อ ไม่ เ คยมี
ประสบการณ์ ณ เวลาปั จจุบนั แต่เนื่องจากในอนาคตมักจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ ได้หลายกรณี เช่น การเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง กฎหมาย สังคม เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางกายภาพ หรือการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ซึ่งในบาง
เหตุการณ์อาจจะไม่สามารถประเมินผลกระทบ หรือไม่สามารถระบุความเสี่ยงได้แน่นอน ผลการวิเคราะห์และประเมิน
ความเสี่ยงของบริษัทฯ พบความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ใหม่ท่สี าคัญ ดังนี ้
5.1 ความเสี่ยงจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทสี่ ่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมพลังงาน
เนื่ อ งจากปั จ จุบัน ความก้า วหน้า ทางด้า นเทคโนโลยี แ ละพลัง งานทางเลื อ กเริ่ ม มี บ ทบาทมากขึ น้ ใน
อุตสาหกรรมพลังงาน เช่น อุปกรณ์และระบบที่สามารถกักเก็บไฟฟ้าได้มากขึน้ ยานพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
ตลอดจนต้นทุนในการทาธุรกิจพลังงานทดแทนที่มีแนวโน้มลดลงจากความก้าวหน้าในการพัฒ นาเทคโนโลยี
สมัยใหม่ รวมไปถึงนโยบายจากภาครัฐในด้านสิ่งแวดล้อมที่ตอ้ งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse
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Gas: GHG) ตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการส่งเสริม
พลัง งานทดแทนและพลัง งานทางเลื อ กต่ า ง ๆ ส่ ง ผลให้รู ป แบบการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในอุ ต สาหกรรมพลัง งาน
เปลี่ยนแปลงไป (Disruptive Technology) เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าวและก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่า
บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ลงทุนใน
การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่เพื่อสร้างนวัตกรรมของระบบกักเก็บพลังงาน
ในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าดาเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ Greener & Smarter อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นที่
จะสร้างสรรค์โซลูชนั ด้านพลังงานแบบครบวงจรที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ด้วยการแสวงหา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ เพื่อการสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานแก่สังคม เช่น เรือท่องเที่ยวไฟฟ้า
“บ้านปู เน็กซ์ อีเฟอร์รี่” (Banpu NEXT e-Ferry) โครงการ Banpu NEXT EV Car Sharing มานาร่องเปิ ดจุด
บริการเช่ารถไฟฟ้า โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนโซลาร์ลอยนา้ เป็ นต้น
บริษัทฯ ได้จัดตัง้ หน่วยงานดิจิทัล (Digital Center of Excellence) เพื่อขับเคลื่อนการนาเทคโนโลยีดิจิทลั
และหลักการทางานแบบ Agile มาใช้ในโครงการพัฒนากระบวนการทางาน รวมถึงได้จดั ตัง้ Digital Capability
Center (DCC) ในประเทศอินโดนีเซีย จีน และออสเตรเลีย เพื่อยกระดับความร่วมมือของพนักงานในแต่ละธุรกิจ
ในการสร้างสรรนวัตกรรมใหม่ในการทางาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กบั ธุรกิจที่มีอยู่
5.2 ความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศทีเ่ ปลี่ยนแปลง
ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศทั่วโลกทาให้เกิดภัยธรรมชาติหลากหลายรูปแบบในประเทศต่างๆ เช่น
ไฟป่ าในออสเตรเลีย และปริมาณนา้ ฝนที่สงู ผิดปกติในอินโดนีเซีย ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัท เพื่อบริหารความเสี่ยง
ดัง กล่ า ว บริษั ท ฯ มี ม าตรการรับ มื อ กับ สภาพภูมิ อ ากาศที่ เ ปลี่ ย นแปลงโดยก าหนดให้ค วามเสี่ ย งจากสภาพ
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเป็ นหนึ่งในความเสี่ยงในแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ และกาหนดกลยุทธ์ท่ีจะเป็ นส่วน
หนึ่งของสังคมคาร์บอนต่า โดยตัง้ เป้าหมายลดการปล่อยมลพิษที่ชดั เจน กาหนดราคาคาร์บอนและใช้เป็ นปั จจัยใน
การประเมินความเป็ นไปได้ของโครงการที่จะลงทุน เพื่อบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึง
เตรียมการเปิ ดเผเยข้อมูลการจัดการความเสี่ยงและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอกากาศตามแนวทาง
ของ Task Force on Climate-Related Financial Disclosure (TCFD)
5.3 ความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat)
การพึ่ ง พาเทคโนโลยี ดิจิทัลที่ มากขึน้ อาจน ามาสู่ความเสี่ ยงด้านภัยคุกคามไซเบอร์ ซึ่ง อาจส่ ง ผลให้ถูก
โจรกรรมข้อมูลสาคัญต่างๆ หรือทาให้ระบบการผลิตเกิดการหยุดชะงักได้ ซึ่งจะกระทบต่อความต่อเนื่องในการ
ดาเนินธุรกิจ ความน่าเชื่อถือ ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของบริษัทฯ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ดาเนินมาตรการเพื่อ
บริหารความเสี่ยง ดังนี ้
-

-

ประกาศนโยบาย Information and Cyber Security เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิให้พนักงานปฏิบตั ิตาม
การให้ความรูด้ า้ นภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงวิธีการปฏิบตั ิและป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์
ซ้อมแผนรับมือภัยคุกคามการโจมตีดา้ นไซเบอร์ และแผนการกูค้ ืนระบบสารสนเทศกรณีเกิดภัยพิบตั ิ
เป็ นประจาทุกปี เพื่อให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที และลดผลกระทบความเสียหายที่
อาจส่งผลต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ
ดาเนินการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ซึ่งคือมาตรฐานสากลสาหรับระบบการจัดการความ
ปลอดภัย ของข้อ มูล (Information Security Management Systems: ISMS) มาตรฐานนี ้ใ ห้ต ้น แบบ
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สาหรับการประเมินความเสี่ยง การออกแบบด้านการรักษาความปลอดภัยและการนาไปปฏิบตั ิ เพื่อเป็ น
แนวทางการจัดการเพื่อช่วยเก็บรักษาข้อมูลทัง้ เป็ นดิจิตอลและเอกสารได้อย่างปลอดภัย
5.4 ความเสี่ยงของผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อการดาเนินธุรกิจและผล
การดาเนินงานของบริษัทฯ
จากสถานการ์ไวรัสโควิด -19 ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกอาจส่งผลให้บริษัทฯ ซึ่งมีการดาเนินงานทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศมีโอกาสได้รบั ผลกระทบจากการหยุดชะงักของการผลิตและการดาเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้มีมาตรการใน
การลดโอกาสและผลกระทบดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้นาเอาระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุร กิจ
(Business Continuity Management System: BCMS) มาประยุกต์ใช้ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ
เตรียมความพร้อมต่อการรับมือกับสถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึน้ โดยไม่คาดคิดอยู่เสมอ โดยคณะทางาน Incident
Management Team (IMT) ในแต่ละประเทศจะฝึ กซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับประเทศเป็ นประจา
ทุกปี เพื่อให้ม่ นั ใจว่าธุรกิจของบริษัทจะไม่หยุดชะงัก หากเกิดสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิดและสามารถส่งมอบสินค้า
และบริก ารให้ลูกค้า ได้ตามสัญญา รวมถึ ง สร้างผลตอบแทนให้แ ก่ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ ายได้ในระยะยาว
นอกจากนี ้ บริษัทฯ จัดโปรแกรม “Work Anywhere” เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานที่ใดก็ได้ และมีการใช้
ระบบ Electronic Document Management เพื่ อ ติ ด ต่ อ และรับ ส่ ง ข้อ มู ล ข่ า วสารส าคัญ ทั้ ง จากภายในและ
ภายนอกที่เชื่อมโยงกันอย่างรวดเร็วและทันสมัย ส่งผลให้เมื่อบริษัทฯ ประกาศใช้นโยบาย “Work from Home”
ในช่ ว งสถานการณ์โ ควิ ด -19 พนัก งานทุ ก คนจึ ง มี ค วามพร้อ ม สามารถปฏิ บัติ ง านได้อ ย่ า งราบรื่ น และเต็ ม
ประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็ นพลังสาคัญที่ช่วยเคลื่อนองค์กรให้กา้ วไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแกร่ง
ทั้งนี ้ ในเบือ้ งต้น บริษัทฯ คาดว่า COVID-19 ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่ างมีนัยสาคัญต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ
เมื่ อ พิ จ ารณาจากผลกระทบต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในประเทศจี น พบว่ า ความต้อ งการถ่ า นหิ น ลดลงจากบาง
อุต สาหกรรมที่ ต ้อ งหยุด การด าเนิ น ธุ ร กิ จ แต่ ใ นขณะเดี ย วกัน ก็ มี ค วามต้อ งการการใช้ถ่ า นหิ น ที่ เ พิ่ ม ขึ น้ จาก
โรงงานผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ สาหรับด้านอุปทาน การผลิตถ่านหินได้รบั ผลกระทบระยะสัน้ จากการขาด
แคลนแรงงานและข้อจากัดในการขนส่งถ่านหินจากการจากัดการเข้าออกของรถบรรทุกระหว่างเมือง ทาให้ตอ้ งทา
การนาเข้าถ่านหินเพิ่มเติม ในขณะที่การขนส่งทางรถไฟยังดาเนินการต่อเนื่องตามคาสั่งของรัฐบาลที่ให้เหมืองถ่าน
หินกลับมาดาเนินงานตามปกติ สาหรับธุรกิจผลิตไฟฟ้า มีความต้องการไฟฟ้ามากขึน้ ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิต
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ในขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าสาหรับที่อยู่อาศัยยังทรงตัว สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าซาน
ซีล่กู วงที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างประสบปั ญหาการขาดแคลนแรงงานและวัสดุก่อสร้าง อย่างไรก็ดี คาดว่าโครงการ
ดังกล่าวจะเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ ภายในช่วงต้นปี 2564
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4. ทรัพย์สินทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1 สินทรัพย์ถาวร
ทีด่ นิ อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รบั รูเ้ มื่อเริ่มแรกตามราคาทุน และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อย
ค่า
ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาคานวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิด
ตลอดอายุการให้ประโยชน์ท่ปี ระมาณการไว้ของสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี ้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคาร สิ่งปลูกสร้างและส่วนปรับปรุงอาคาร

10 ปี
ตามอายุเหมืองหรือ 5 ถึง 30 ปี
และตามอายุโรงไฟฟ้า 30 ปี
5 ถึง 40 ปี
3 และ 5 ปี
3 และ 5 ปี
4 และ 5 ปี
5 ถึง 15 ปี

เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่ง
เครื่องมือและเครื่องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
อุปกรณ์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
-

รายละเอียดของที่ดินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ผูถ้ ือครอง

ขนาด (ไร่)

ประเภทถือสิทธิ

วัตถุประสงค์

1. อ.ลี ้ จ.ลาพูน

Banpu

345-3-74

ปลอดภาระผูกพัน

ทาเหมืองถ่านหิน (BP-1)

มูลค่าตามบัญชี
(เหรียญสหรัฐ)
642,753.97

2. อ.แม่ทะ จ.ลาปาง

Banpu

209-3-62

ปลอดภาระผูกพัน

ทาเหมืองถ่านหิน (LP-2)

74,036.13

3. อ.ลี ้ จ.ลาพูน

BMC

412-3-62

ปลอดภาระผูกพัน

ทาเหมือง

62,820.01

4. อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

Banpu

221-2-71

ปลอดภาระผูกพัน

คลังสินค้า

2,028,022.32

ที่ตงั้

รวม

2,807,632.43
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-

รายละเอียดของอาคารและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
รายการ

บริษัท

ลักษณะกรรมสิทธิ

1. อาคารสานักงานและบ้านพัก อ. ลี ้
จ. ลาพูน
2. อาคารสานักงานโรงเก็บวัสดุและบ้านพัก
ต. สบปราบ อ. แม่ทะ จ. ลาปาง
3. อาคารสานักงานและบ้านพัก เหมือง Jorong
Indonesia
4. ท่าเรือ เหมือง Jorong Indonesia

Banpu

บริษัท Banpu
เป็ นเจ้าของ
บริษัท Banpu
เป็ นเจ้าของ
บริษัท Jorong
เป็ นเจ้าของ
บริษัท Jorong
เป็ นเจ้าของ
บริษัท Jorong
เป็ นเจ้าของ
บริษัท Indominco
เป็ นเจ้าของ
บริษัท Indominco
เป็ นเจ้าของ
บริษัท Indominco
เป็ นเจ้าของ
บริษัท Kitadin
เป็ นเจ้าของ
บริษัท Kitadin
เป็ นเจ้าของ
บริษัท Trubaindo
เป็ นเจ้าของ

5. เครื่องจักรและอุปกรณ์ เหมือง
Jorong Indonesia
6. อาคารสานักงานและบ้านพัก เหมือง
Indominco Indonesia
7. ท่าเรือ เหมือง Indominco Indonesia

Banpu
Jorong
Jorong
Jorong
Indominco
Indominco

8. เครื่องจักรและอุปกรณ์ เหมือง Indominco
Indominco
Indonesia
9. อาคารสานักงานและบ้านพัก เหมือง Kitadin
Kitadin
Indonesia
10. เครื่องจักรและอุปกรณ์ เหมือง Kitadin
Kitadin
Indonesia
11. อาคารสานักงานและบ้านพัก เหมือง
Trubaindo
Trubaindo Indonesia

มูลค่าตามบัญชี
(เหรียญสหรัฐ)
9,172.14

ภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน

0.15

ไม่มีภาระผูกพัน

175,540.16

ไม่มีภาระผูกพัน

905,659.62

ไม่มีภาระผูกพัน

1,135,745.25

ไม่มีภาระผูกพัน

2,760,897.59

ไม่มีภาระผูกพัน

15,208,363.26

ไม่มีภาระผูกพัน

33,134,487.44

ไม่มีภาระผูกพัน

73,532.84

ไม่มีภาระผูกพัน

104,505.00

ไม่มีภาระผูกพัน

4,944,512.11

12. ท่าเรือ เหมือง Trubaindo Indonesia

Trubaindo

บริษัท Trubaindo
เป็ นเจ้าของ

216,008.30

13. เครื่องจักรและอุปกรณ์ เหมือง Trubaindo
Indonesia
14. อาคารสานักงานและบ้านพัก เหมือง
Bharinto Indonesia
15. เครื่องจักรและอุปกรณ์ เหมือง Bharinto
Indonesia
16. อาคารสานักงานและบ้านพัก Trust

Trubaindo

7,364,029.56

มีภาระผูกพันตาม
สัญญาเงินกูก้ บั
ธนาคารผูใ้ ห้กู้
มีภาระผูกพันตาม
สัญญาเงินกูก้ บั
ธนาคารผูใ้ ห้กู้
ไม่มีภาระผูกพัน

770,486.58

ไม่มีภาระผูกพัน

7,841,394.86

ไม่มีภาระผูกพัน

2,715,104.87

ไม่มีภาระผูกพัน

42,236,663.00

ไม่มีภาระผูกพัน

13,560,450.47

ไม่มีภาระผูกพัน

1,155,030,099.90

ไม่มีภาระผูกพัน

17. เครื่องจักรและอุปกรณ์ เหมือง Trust

Trust

18. อาคารสานักงานและบ้านพัก เหมือง BKV

BKV

บริษัท Trubaindo
เป็ นเจ้าของ
บริษัท Bharinto
เป็ นเจ้าของ
บริษัท Bharinto
เป็ นเจ้าของ
บริษัท Tambang Raya Usaha
Tama เป็ นเจ้าของ
บริษัท Tambang Raya Usaha
Tama เป็ นเจ้าของ
BKV Oil & Gas เป็ นเจ้าของ

19. เครื่องจักรและอุปกรณ์ เหมือง BKV

BKV

BKV Oil & Gas เป็ นเจ้าของ

Bharinto
Bharinto
Trust

รวม

1,288,186,653.10
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- รายละเอียดของสินทรัพย์ถาวรหลักของกลุ่มบริษัทในประเทศออสเตรเลีย
รายการ

1. อาคารที่พกั อาศัยและที่ดิน
2. โรงงานและเครื่องจักรในการทาเหมือง
3. อาคารที่พกั อาศัยและที่ดิน
4. โรงงานและเครื่องจักรในการทาเหมือง
5. อาคารที่พกั อาศัยและที่ดิน
6. โรงงานและเครื่องจักรในการทาเหมือง
7. โรงงานและเครื่องจักรในการทาเหมือง
8. อาคารที่พกั อาศัยและที่ดิน
9. โรงงานและเครื่องจักรในการทาเหมือง
10. โรงงานและเครื่องจักรในการทาเหมือง
11. อาคารที่พกั อาศัยและที่ดิน
12. โรงงานและเครื่องจักรในการทาเหมือง
13. อาคารที่พกั อาศัยและที่ดิน
14. โรงงานและเครื่องจักรในการทาเหมือง
15. โรงงานและเครื่องจักรในการทาเหมือง
16. โรงงานและเครื่องจักรในการทาเหมือง
17. โรงงานและเครื่องจักรในการทาเหมือง
18. โรงงานและเครื่องจักรในการทาเหมือง
19. อาคารที่พกั อาศัยและที่ดิน

บริษัท

Airly Coal Pty

ลักษณะกรรมสิทธิ์

บริษัท Airly Coal Pty
เป็ นเจ้าของ
Airly Coal Pty
บริษัท Airly Coal Pty
เป็ นเจ้าของ
Charbon Coal บริษัท Charbon Coal Pty
Pty
เป็ นเจ้าของ
Charbon Coal บริษัท Charbon Coal Pty
Pty
เป็ นเจ้าของ
Clarence Coal บริษัท Clarence Coal Pty
Pty
เป็ นเจ้าของ
Clarence Coal บริษัท Clarence Coal Pty
Pty
เป็ นเจ้าของ
Centennial บริษัท Centennial Drilling
Drilling Pty
Pty Limited เป็ นเจ้าของ
Limited
Centennial
บริษัท Centennial
Fassifern Pty Fassifern Pty เป็ นเจ้าของ
Centennial
บริษัท Centennial
Fassifern Pty Fassifern Pty เป็ นเจ้าของ
Centennial Coal บริษัท Centennial Coal
Infrastructure
Infrastructure Pty
Pty
เป็ นเจ้าของ
Centennial
บริษัท Centennial
Inglenook Pty Inglenook Pty เป็ นเจ้าของ
Centennial
บริษัท Centennial
Inglenook Pty Inglenook Pty เป็ นเจ้าของ
Ivanhoe Coal บริษัท Ivanhoe Coal Pty
Pty
เป็ นเจ้าของ
Ivanhoe Coal บริษัท Ivanhoe Coal Pty
Pty
เป็ นเจ้าของ
บริ
ษ
ัท Centennial
Centennial
Mandalong Pty
Mandalong Pty
เป็ นเจ้าของ
Centennial
บริษัท Centennial Myuna
Myuna Pty
Pty เป็ นเจ้าของ
Centennial
บริษัท Centennial
Northern Coal Northern Coal Service
Service Pty
Pty เป็ นเจ้าของ
Centennial
บริษัท Centennial
Newstan Pty Newstan Pty เป็ นเจ้าของ
Centennial
บริษัท Centennial
Springvale Pty Springvale Pty เป็ นเจ้าของ

มูลค่าตาม
บัญชี
(ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย)
2.3

ภาระผูกพัน

ไม่มีภาระผูกพัน

142.8

ไม่มีภาระผูกพัน

9.4

ไม่มีภาระผูกพัน

0.9

ไม่มีภาระผูกพัน

0.4

ไม่มีภาระผูกพัน

96.4

ไม่มีภาระผูกพัน

3.6

ไม่มีภาระผูกพัน

40.1

ไม่มีภาระผูกพัน

2.3

ไม่มีภาระผูกพัน

26.7

ไม่มีภาระผูกพัน

0.5

ไม่มีภาระผูกพัน

0.3

ไม่มีภาระผูกพัน

9.9

ไม่มีภาระผูกพัน

47.0

ไม่มีภาระผูกพัน

258.3

ไม่มีภาระผูกพัน

59.1

ไม่มีภาระผูกพัน

32.9

ไม่มีภาระผูกพัน

60.7

ไม่มีภาระผูกพัน

3.5

ไม่มีภาระผูกพัน
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รายการ

บริษัท

20. โรงงานและเครื่องจักรในการทาเหมือง

ลักษณะกรรมสิทธิ์

Centennial
บริษัท Centennial
Springvale Pty Springvale Pty เป็ นเจ้าของ
รวม

มูลค่าตาม
บัญชี
(ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย)
165.8

ภาระผูกพัน

ไม่มีภาระผูกพัน

963

- รายละเอียดของสินทรัพย์ถาวรหลักของธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน
รายการ

บริษัท

ลักษณะ
กรรมสิทธิ

อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง

สือเจียจวงเฉิงเฟิ ง

เจ้าของ

34,443,902

ไม่มี

เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน

สือเจียจวงเฉิงเฟิ ง

เจ้าของ

36,705,605

ไม่มี

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงาน

สือเจียจวงเฉิงเฟิ ง

เจ้าของ

49,785

ไม่มี

เครื่องมือเครื่องใช้
ยานพาหนะ

สือเจียจวงเฉิงเฟิ ง
สือเจียจวงเฉิงเฟิ ง

เจ้าของ
เจ้าของ

61,152
89,032

ไม่มี
ไม่มี

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

สือเจียจวงเฉิงเฟิ ง

เจ้าของ

1,752,531

ไม่มี

อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง

ถังซานบ้านปู

เจ้าของ

21,729,478

ไม่มี

เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงาน
เครื่องมือเครื่องใช้
ยานพาหนะ
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
เครื่องมือเครื่องใช้
ยานพาหนะ
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

ถังซานบ้านปู
ถังซานบ้านปู
ถังซานบ้านปู
ถังซานบ้านปู
ถังซานบ้านปู
โจวผิงพีค
โจวผิงพีค
โจวผิงพีค
โจวผิงพีค
โจวผิงพีค

เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ

87,280,229
136,359
356,308
117,131
737,405
15,434,076
61,109,030
84,479
35,417
5,155,437

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

รวมเป็ นจานวนมูลค่าทางบัญชี

มูลค่าตามบัญชี
(เหรียญสหรัฐ)

ภาระผูกพัน

265,277,357
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ข้อมูลเกี่ยวกับประทานบัตรและสิทธิ ในการประกอบธุรกิจ
1. รายละเอียดเกี่ยวกับประทานบัตร และการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
▪ รายละเอียดประทานบัตรของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เนือ้ ที่
หมดอายุ
ไร่-งาน-ตรม.
Tanah Laut
South
4,883
9 Dec 2029
Kalimantan Hectares

Jorong

ประทานบัตร
เลขที่
06PB0318

Indominco

01PB0435

Bontang,
East
Kutai Timur Kalimantan

24,121
Hectares

31 Mar 2028 PT. Indominco Mandiri

Production Stage

Kitadin
(Embalut)

KTN 2013 006
OP

Embalut,
East
Kutai
Kalimantan
Kartanegara

2,973
Hectares

25 Feb 2022

PT. Kitadin

Production Stage

Trubaindo

96PB0160

Kutai Barat

East
Kalimantan

22,687
Hectares

27 Feb 2035

PT. Trubaindo Coal
Mining

Production Stage

Bharinto

04PB0081

Barito Utara Central &
&Kutai Barat
East
Kalimantan

17,311
Hectares

29 Jun 2041

PT. Bharinto Ekatama

Production Stage

TIS

64.07.14.08
(Code/Block
Area)

Kutai Barat

East
Kalimantan

2,065
Hectares

11 Apr 2029 PT. Tepian Indah Sukses Exploration Stage

188.45/277/2013 Barito Utara

Central
Kalimantan

4,291
Hectares

20 May 2033

โครงการ

NPR

อาเภอ

จังหวัด

โดยบริษัท

หมายเหตุ

PT. Jorong Barutama
Greston (Jorong)

Production Stage

PT. Nusa Persada
Resources

Exploration Stage
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▪ รายละเอียดประทานบัตรของบริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลีย
โครงการ

ประทานบัตร
เลขที่

อาเภอ

รัฐ

เนือ้ ที่
เฮกตาร์

NSW

2,745

11 Oct 2035

NSW

7,735

18 Aug 2024 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD Care &
and BOULDER MINING PTY LTD
Maintenance

NSW

2,541

14 Jan 2023

AIRLY

ML1331

ANGUS PLACE

ML1424

ANGUS PLACE

CCL704

AIRLY, COCO,
MORUNDUREY &
BANDAMORA
WOLGAN, COX,
COOK &
MARANGAROO
COX & LIDSDALE

ANGUS PLACE

ML1699

COOK

NSW

30.6

ANGUS PLACE

ML1720

COOK

NSW

158.9

BLUE
MOUNTAINS
BLUE
MOUNTAINS

CCL738

LETT

NSW

1,116

ML1457

LETT &
MARANGAROO

NSW

185.1

CHARBON

MPL505

CLANDULLA

NSW

0.4097

CHARBON

MPL526

CHARBON
CHARBON
CHARBON

โดยบริษัท

หมายเหตุ

CENTENNIAL AIRLY PTY LIMITED

CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD
and BOULDER MINING PTY LTD
26 June
CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD
2035
and BOULDER MINING PTY LTD
23 Nov 2036 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD
and BOULDER MINING PTY LTD
28 Sep 2025 HARTLEY VALLEY COAL COMPANY
PTY LIMITED
3 Nov 2020 HARTLEY VALLEY COAL COMPANY
Renewal
PTY LIMITED
Submitted
11 Aug 2026 CHARBON COAL PTY LIMITED#

Production

Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Closed
Closed

Closed

#

Closed

NSW

7.106

14 Dec 2024 CHARBON COAL PTY LIMITED

MPL499

WELLS,
CLANDULLA &
RYLSTONE
CLANDULLA

NSW

0.7917

Closed

ML1318

CLANDULLA

NSW

983

28 May 2026 CHARBON COAL PTY LIMITED#
29 Jun 2026 CHARBON COAL PTY LIMITED#
#

Closed

#

21 Dec 2022 CHARBON COAL PTY LIMITED
9 Jan 2025 CHARBON COAL PTY LIMITED#

Closed

CHARBON COAL PTY LIMITED

#

Closed

#

Closed

ML1384

CLANDULLA

NSW

195.5

CHARBON

ML1501

CLANDULLA

NSW

13

CHARBON

ML1545

CLANDULLA

NSW

204.65

CHARBON

หมดอายุ

CCL732

CHARBON

MPL670

CHARBON

ML1524

CLANDULLA
RYLSTONE &
CLANDULLA
CLANDULLA

NSW

1024

18 Jan 2038

2 Dec 2025

CHARBON COAL PTY LIMITED

Closed

Closed

NSW

9.92

26 Mar 2024

CHARBON COAL PTY LIMITED

NSW

20.26

28 Oct 2023

CHARBON COAL PTY LIMITED#

Closed

#

20 Nov 2023 CHARBON COAL PTY LIMITED
29 Apr 2026 CHARBON COAL PTY LIMITED#

Closed

17 Dec 2031 CHARBON COAL PTY LIMITED#
9 Jan 2033 CHARBON COAL PTY LIMITED#

Closed

20 Dec 2026 COALEX PTY LIMITED and
CLARENCE COAL INVESTMENTS
PTY LIMITED
21 Jul 2036 COALEX PTY LIMITED and
CLARENCE COAL INVESTMENTS
PTY LIMITED

Production

CHARBON

MPL964

CLANDULLA

NSW

4.932

CHARBON

MPL270

CLANDULLA

NSW

213.7

CHARBON

ML1647

CLANDULLA

NSW

570.9

CHARBON

ML1663

CLANDULLA

NSW

52.5

CLARENCE

CCL705

NSW

3,210

CLARENCE

ML1354

CLWYDD,
MARANGAROO
& ROCK HILL
CLWYDD &
COOK

NSW

155.3

Closed
Closed

Production
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โครงการ

ประทานบัตร
เลขที่

อาเภอ

รัฐ

เนือ้ ที่
เฮกตาร์

หมดอายุ

CLARENCE

ML1353

CLWYDD, COOK
& ROCK HILL

NSW

1,075

21 Jul 2036

CLARENCE

ML1583

NSW

3,331

9 Jul 2027

CLARENCE

ML1721

CLWYDD,
MARANGAROO,
LETT
CLWYDD

NSW

5.11

7 Dec 2036

IVANHOE
IVANHOE

ML1627
CCL712

NSW
NSW

79.78
1,628

IVANHOE
IVANHOE
MANDALONG

ML1301
MPL348
ML1443

NSW
NSW
NSW

5.131
9.45
3,648

MANDALONG

ML1543

CULLEN BULLEN
CULLEN
BULLEN, COX &
FALNASH
COX
COX
MORISSET,
DORA &
MANDOLONG
MANDOLONG

NSW

172.5

MANDALONGMPL
191
COORUMBUNGN
SW0.561525 Feb
2023CENTENNIAL
MANDALONG
PTY
LTDProductionMA
NDALONG
MANDALONG

CCL762

DORA, AWABA,
MANDOLONG,
MORISSET &
WALLARAH

NSW

2,940

ML1553

MORISSET

NSW

64.32

MANDALONG

ML1722

NSW

3206

MANDALONG

ML1744

NSW

MANDALONG

ML1793

MANDOLONG,
MORISSET,
WYONG &
MUNMORAH
MANDOLONG,
WYONG, OLNEY
COORUMBUNG

MUNMORAH

CCL720

MUNMORAH

CCL722

WALLARAH &
MUNMORAH
MORISSET,
WALLARAH,

โดยบริษัท

หมายเหตุ

COALEX PTY LIMITED and
CLARENCE COAL INVESTMENTS
PTY LIMITED
COALEX PTY LIMITED

Production

COALEX PTY LIMITED and
CLARENCE COAL INVESTMENTS
PTY LIMITED
2 Feb 2030 IVANHOE COAL PTY LTD
12 Nov 2006 IVANHOE COAL PTY LTD
Renewal
pending
28 Sep 2034 IVANHOE COAL PTY LTD
24 May 2025 IVANHOE COAL PTY LTD
1 Mar 2020 CENTENNIAL MANDALONG PTY
Renewal
LTD
Submitted
25 Nov 2024 CENTENNIAL MANDALONG PTY
LTD
13 Oct 2022 CENTENNIAL MANDALONG PTY
LTD

Production

7 Sep 2025

CENTENNIAL MANDALONG PTY
LTD
17 Dec 2036 CENTENNIAL MANDALONG PTY
LTD

Production

409

6 Oct 2037

Production

NSW

6.4

16 Jul 2040

NSW

3,720

16 Feb 2023

CENTENNIAL MANDALONG PTY
LTD
CENTENNIAL MANDALONG PTY
LTD
CENTENNIAL MUNMORAH PTY LTD

NSW

5,140

5 Jul 2019
Part renewal
submitted

CENTENNIAL MUNMORAH PTY LTD

Closed and
Part
Subleased to

Production

Closed
Closed

Closed
Closed
Production

Production
Production

Production

Production
Closed
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โครงการ

ประทานบัตร
เลขที่

อาเภอ
MUNMORAH &
TUGGERAH
AWABA
WALLARAH

รัฐ

MYUNA
MYUNA

MPL334
ML1370

NSW
NSW

MYUNA

ML1632

AWABA,
COORUMBUNG,
WALLARAH &
MORISSET

NSW

NEUBECKS
PROJECT
NEWSTAN

CCL756

COX

NSW

CCL746

NSW

NEWSTAN

CCL764

AWABA &
COORUMBUNG
TERALBA &
AWABA

NEWSTAN

CCL763

AWABA

NSW

NEWSTAN

PLL497

AWABA

NSW

NEWSTAN

ML1587

AWABA

NSW

NEWSTAN

ML1586

NSW

NEWSTAN

ML1452

AWABA &
COORUMBUNG
AWABA &
COORUMBUNG

NEWSTAN

CCL727

NSW

NEWSTAN

MPL328

TERALBA &
AWABA
AWABA

NEWSTAN

ML1380

AWABA

NSW

NEWSTAN

MPL304

TERALBA

NSW

NEWSTAN

MPL305

AWABA

NSW

NEWSTAN

ML1480

AWABA

NSW

NSW

NSW

NSW

เนือ้ ที่
เฮกตาร์

หมดอายุ

โดยบริษัท

หมายเหตุ

Chain Valley
Colliery
33.3 19 Oct 2036 CENTENNIAL MYUNA PTY LTD
Production
635 7 Mar 2033 CENTENNIAL MYUNA PTY LTD
Production Part
Subleased to
Chain Valley
Colliery
7,426 13 Oct 2022 CENTENNIAL MYUNA PTY LTD
Production Part
Subleased to
Chain Valley
Colliery
101 6 Dec 2024 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD Project
and BOULDER MINING PTY LTD
3,308 31 Dec 2028 CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD
Care &
Maintenance
108.8 18 May 2021 CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD
Care &
Renewal
Maintenance
Submitted
190.9 9 Jun 2022 CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD
Care &
Maintenance
20.23 24 Aug 2038 CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD
Care &
Maintenance
3 23 Oct 2027 CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD
Care &
Maintenance
449.1 13 Oct 2022 CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD
Care &
Maintenance
1587 6 Jul 2020 CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD
Care &
Renewal
Maintenance
Submitted
2,194.0 12 Aug 2027 CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD
Care &
8
Maintenance
0.397 5 Aug 2036 CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD
Care &
Maintenance
78 18 Sep 2037 CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD
Care &
Maintenance
0.07 25 Mar 2035 CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD
Care &
Maintenance
0.4044 25 Mar 2035 CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD
Care &
Maintenance
14.49 20 Jul 2023 CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD
Care &
Maintenance
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โครงการ

ประทานบัตร
เลขที่

อาเภอ

รัฐ

เนือ้ ที่
เฮกตาร์

NEWSTAN

MPL327

AWABA

NSW

1.041

SPRINGVALE

ML1303

NSW

713

SPRINGVALE

ML1588

NSW

976

SPRINGVALE

CL377

NSW

1,105

SPRINGVALE

MPL314

LIDSDALE &
MARANGAROO
COOK &
CLWYDD
LIDSDALE &
MARANGAROO
LIDSDALE

NSW

95.98

SPRINGVALE

ML1323

NSW

30.1

SPRINGVALE

ML1537

LIDSDALE &
MARANGAROO
MARANGAROO

NSW

4.125

SPRINGVALE

ML1326

NSW

2157

SPRINGVALE

ML1352

CLWYDD, COOK
, COX &
MARANAGROO
COX & LIDSDALE

NSW

SPRINGVALE

ML1448

LIDSDALE

SPRINGVALE

ML1670

SPRINGVALE

ML1727

WESTERN MAIN

หมดอายุ

โดยบริษัท

5 Aug 2036

CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD

7.6

23 Jun 2036

NSW

95.16

COOK

NSW

0.3

31 May 2020
Renewal
Submitted
17 Feb 2033

NSW

1256

4 Feb 2037

CL361

CLWYDD, COOK,
MARANAGROO
LIDSDALE

NSW

14.26

16 Jul 2032

WESTERN MAIN

PLL133

LIDSDALE

NSW

16.51

10 Aug 2024

WESTERN MAIN

ML204

NSW

10.12

27 May 2033

WESTERN MAIN

CL394

LIDSDALE &
COOK
LIDSDALE

NSW

17

27 May 2034

WESTERN MAIN

ML564

LIDSDALE

NSW

19.75

2 May 2023

WESTERN MAIN

CCL733

COX & LIDSDALE

NSW

678.86

3 Jul 2027

WESTERN MAIN

ML1319

COX

NSW

1.476

5 Jul 2035

CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD
and BOULDER MINING PTY LTD
CENTENNIAL SPRINGVALE PTY
LTD
and BOULDER MINING PTY LTD
CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD
and BOULDER MINING PTY LTD
CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD
and BOULDER MINING PTY LTD
CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD
and BOULDER MINING PTY LTD
CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD
and BOULDER MINING PTY LTD
CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD
and BOULDER MINING PTY LTD
CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD
and BOULDER MINING PTY LTD
CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD
and BOULDER MINING PTY LTD
CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD
and BOULDER MINING PTY LTD
CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD
and BOULDER MINING PTY LTD

หมายเหตุ

Care &
Maintenance
15 Dec 2034 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD Production
and BOULDER MINING PTY LTD
19 Oct 2027 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD Production
and BOULDER MINING PTY LTD
9 Mar 2025 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD Production
and BOULDER MINING PTY LTD
3 Aug 2035 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD Production
and BOULDER MINING PTY LTD
3 Aug 2035 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD Production
and BOULDER MINING PTY LTD
16 Jun 2024 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD Production
and BOULDER MINING PTY LTD
18 Aug 2024 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD Production
and BOULDER MINING PTY LTD
Production
Production

Production
Production
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed

หมายเหตุ :
- NSW : รัฐ New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
- # กิจการร่วมทุน JV เป็ นผูถ้ ือ concession

หน้า 158

▪ รายละเอียดประทานบัตรของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประทานบัตร
อาเภอ
เลขที่
Gaohe Mine C100000201010 Changzhi County,
1110077581
Changzhi City
โครงการ

Hebi Mine

1000000520080

Hebi City,

จังหวัด
Shanxi
Henan

เนือ้ ที่
ตร.กม.
65.4

หมดอายุ

โดยบริษัท

หมายเหตุ

14 Oct 2040 Shanxi Gaohe Energy
Company Ltd.

Production Stage

23.4825 14 July 2035 Hebi Zhong Tai Mining
Co.,Ltd.

Production Stage

▪ รายละเอียดสิทธิในการใช้ท่ดี ินของธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี ้

สถานทีต่ ั้ง

ผู้ถือครอง
สิทธิ์

ขนาด
(ตร.ม.)

วันเริ่มต้น

วันสิน้ สุด

วัตถุประสงค์

เขตเจิง้ ติง้
เมื อ งสื อ เจี ย จวง มณฑลเหอ
เป่ ย ประเทศจีน

บริษัท
สือเจียจวง
เฉิงเฟิ ง

7,132
67,354
17,665
23,135
225,172
2,100
90,370

27 ธ.ค. 2549
16 ก.พ. 2541
28 ธ.ค. 2559
18 เม.ย. 2544
18 เม.ย. 2563
22 ก.ย. 2561
1 ม.ค. 2560

เพื่อใช้เป็ นที่ตงั้
โรงไฟฟ้าพลังงาน
ร่วมเจิง้ ติง้

40,960

1 ม.ค. 2560

105,831
18,190

30 ส.ค. 2544
29 ธ.ค. 2550

2 ก.ย. 2596
30 พ.ย. 2590
26 มี.ค. 2605
17 เม.ย. 2574
18 เม.ย. 2613
21 ก.ย. 2611
31 ธ.ค. 2609
อยู่ระหว่างการ
พิจารณาจาก
หน่วยงานรัฐ
3 ก.ค. 2594
29 ธ.ค. 2599

เขตหลวนหนาน
เมืองถางซาน
มณฑลเหอเป่ ย ประเทศจีน

เขตโจวผิง
เมืองบินโจว
มณฑลซานตง ประเทศจีน

บริษัท
ถังซาน
บ้านปู

บริษัท
โจวผิงพีค

24,315

29 ธ.ค. 2551

3 ธ.ค. 2601

มูลค่าตาม
บัญชีของ
สิทธิในการ
ใช้สิทธิทด่ี ิน
(พันบาท)
91,554

เพื่อใช้เป็ นที่ตงั้
โรงไฟฟ้าพลังงาน
ร่วมหลวนหนาน

404,206

เพื่อใช้เป็ นที่ตงั้
โรงไฟฟ้าพลังงาน
ร่วมโจวผิง

48,047
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ข้อมูลเกี่ยวกับธรณีวทิ ยาและปริมาณแร่สารอง
1. ปริมาณทรัพยากร (Resources) และสารองถ่านหิน (Reserves)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ดาเนินการเหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้การ
ประเมินปริมาณสารองถ่านหิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยข้อมูลจากการประเมินจะถูกนามาใช้ในการวางแผนการผลิต
และพัฒนาเหมืองถ่านหินของบริษัทในอนาคต สาหรับรายงานปริมาณสารองถ่านหินนีไ้ ด้จดั ทาขึน้ จากผลการศึกษาที่ได้รบั
การตรวจสอบรับรองล่าสุด
ผลการประเมินได้แบ่งประเภทปริมาณถ่านหินออกเป็ น Reserves และ Resources ตามแนวทางของ International Coal
Reports Standards ซึง่ เทียบเคียงได้กบั มาตรฐานการจัดทารายงานของ The Australasian Code for Reporting Mineral
Resources and Ore Reserves หรือที่เรียกว่า “JORC Code” โดยผูต้ รวจสอบที่ได้รบั การรับรอง (Competent Persons) ที่
มีคณ
ุ สมบัติและประสบการณ์ตามที่กาหนดไว้ใน JORC Code โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตรวจสอบรับรองโดย บริษัท PT. DMT Exploration Engineering Consultant (IND) ใน
รายงาน Coal Resources and Reserves Audit for ITM Coal Mines Report เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562
2. ออสเตรเลีย ประเมินและตรวจสอบโดยผูต้ รวจสอบที่ได้รบั การรับรอง (Competent Persons)
3. สาธารณรัฐประชาชนจีน ตรวจสอบรับรองโดย บริษัท Marshall Miller & Associates (USA) ในรายงาน
Independent Coal Resources & Reserves Audit Report เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554 โดยไม่ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนแผนการทาเหมืองอย่างมีนยั สาคัญหลังจากนัน้
ในการศึกษาปริมาณสารองถ่านหิน ส่วนที่เป็ น Coal Resources หมายถึงปริมาณถ่านหินทัง้ หมดที่ประเมินได้ตาม
วิธีการสารวจที่ยึดหลักเกณฑ์คณ
ุ ลักษณะและความลึกของชัน้ ถ่านหินที่มีศกั ยภาพในทางเศรษฐศาสตร์เท่านัน้
ส่วนปริมาณ
สารองถ่านหินที่เป็ น Coal Reserves ได้รวมไว้เป็ นส่วนหนึง่ ของ Coal Resources ซึง่ ได้มีการศึกษาเชิงวิศวกรรมพร้อมทัง้ มีการ
ประเมินปริมาณสารองถ่านหินที่คาดว่าจะผลิตได้ในเชิงพาณิชย์โดยคานึงถึงปั จจัยรายได้และต้นทุนแล้ว ปริมาณสารองถ่านหิน
Coal Reserves ดังกล่าวนี ้ ยังได้ผ่านการประเมินเป็ นปริมาณสารองถ่านหินที่สามารถจัดจาหน่ายได้จริงที่เรียกว่า Marketable
Coal Reserves โดยคานึงถึงปั จจัยด้านกระบวนการผลิตและการขนถ่ายถ่านหิน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปริมาณสารองถ่านหิน มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
เหมืองถ่านหิน
1. อินโดนีเซีย
1.1 เหมือง Jorong
1.2 เหมือง Indominco
1.3 เหมือง Kitadin
1.4 เหมือง Trubaindo
1.5 เหมือง Bharinto
1.6 โครงการ NPR
2. ออสเตรเลีย
2.1 Airly
2.2 Angus Place
2.2 Clarence
2.3 Mandalong
2.4 Myuna
2.5 Springavale
2.6 Newstan
2.7 Neubeck (Project)
3. จีน
3.1 Gaohe
3.2 Hebi Zhongtai
รวม

ปริมาณถ่านหินสารอง
ณ 31 ธ.ค. 2562
330.85
10.24
46.93
3.01
43.89
149.37
77.40
282.48
26.50
53.00
33.50
61.74
35.40
22.14
42.70
7.50
141.19
125.54
15.65
754.52

ปริมาณการขาย
ม.ค. – ธ.ค. 2563
19.64
1.21
9.14
1.23
4.71
3.35
12.50
1.44
1.74
5.10
0.98
3.24
9.29
8.07
1.22
41.43

หน่วย : ล้านตัน
ปริมาณถ่านหินสารอง
ณ 31 ธ.ค. 2563
311.17
9.03
37.76
1.78
39.18
146.02
77.40
269.95
25.06
53.00
31.76
56.63
34.42
18.89
42.70
7.50
131.86
117.43
14.43
712.98

ปริมาณการจาหน่ายและปริมาณสารองของก๊าซธรรมชาติ สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

*** ปริมาณสารองก๊าซธรรมชาติคงเหลือของแหล่ง Marcellus และ Barnett อ้างอิงตามรายงาน Reserve Report
ของ Ryder Scott
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2.

คาศัพท์สาคัญทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับธรณีวิทยา และคาศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับธุรกิจการทาเหมืองถ่านหิน
คาศัพท์เกี่ยวกับถ่านหิน (เรียงลาดับอักษรภาษาอังกฤษ)
หมวด B
Barge

คาแปล
เรือท้องแบนสาหรับขนส่งสัมภาระหนักไปตามแม่นา้ โดยมีขนาดระวางบรรทุก
สินค้าได้ประมาณ 8,000 – 10,000 ตันต่อลาต่อเที่ยว

Belt Conveyor

สายพานลาเลียงถ่านหิน

Coal Blending

การผสมถ่านหินคุณภาพต่างกัน เพื่อให้ได้คณ
ุ ภาพถ่านหินตามที่ลกู ค้าต้องการ

Boom Stacker

เครื่องโปรยกองถ่านหิน ใช้ในการโปรยถ่านหินลงมาเป็ นกองๆ บนลานเก็บกอง

หมวด C
Clean Coal Technology

คาแปล
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด เป็ นเทคโนโลยีใหม่ท่คี ิดค้นขึน้ เพื่อการใช้ถ่านหินที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ รวมทัง้ ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น
การกาจัดสิง่ เจือปนต่างๆ ออกจากถ่านหิน การเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้
ถ่านหินและลดมลพิษที่เกิดระหว่างการเผาไหม้ ตลอดจนการกาจัดมลพิษที่เกิด
จากการเผาไหม้และป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Coking Coal (หรือ
Metallurgical Coal)

ถ่านหินที่ใช้ในการถลุงเหล็ก

Coal Gasification

เทคโนโลยีท่เี ปลี่ยนสถานะถ่านหินให้เป็ นก๊าซ

Coal Reserve

ปริมาณถ่านหินสารองได้รวมไว้เป็ นส่วนหนึ่งของ Coal Resources ซึง่ ได้มี
การศึกษาเชิงวิศวกรรมและพร้อมทัง้ มีการประเมินปริมาณถ่านหินสารองที่คาดว่า
จะผลิตได้ในเชิงพาณิชย์โดยคานึงถึงปัจจัยรายได้และต้นทุนแแล้ว

Coal Resource

ปริมาณถ่านหินทัง้ หมดที่ประเมินได้ตามวิธีการสารวจ ปริมาณสารองถ่านหินนีค้ ิด
เฉพาะปริมาณที่มีศกั ยภาพในทางเศรษฐศาสตร์เท่านัน้ ซึง่ เป็ นที่ยอมรับกันในระดับ
สากล

Coal Washing

กระบวนการแยกสิ่งที่ไม่ตอ้ งการออกจากถ่านหิน
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หมวด C
Cost Insurance & Freight
Discharging Port
(หรือ CIF)

คาแปล
ผูข้ ายรับภาระในค่าสินค้าที่ได้รวมค่าขนส่งซึ่งจะขนส่ง สินค้าไปจนถึงท่าเรือของผู้
ซือ้ และค่าประกันภัยการขนส่งสินค้าเพื่อคุม้ ครองความเสี่ยงต่อความเสียหายหรือ
สูญเสียของสินค้าในระหว่างการขนส่งด้วย

Crusher

เครื่องโม่ถ่านหิน เพื่อย่อยถ่านหินให้ได้ขนาดก่อนลาเลียงไปตามสายพาน

หมวด D
Demurrage Charges

คาแปล
ค่าเสียเวลาของเรือ หรือค่าเสียเวลาของตูส้ ินค้าที่ไม่สามารถนาออกจากท่าได้ตาม
เวลาที่กาหนด (ภายในเขตท่าเรือ)

Dumping Area

บริเวณสาหรับทิง้ ดิน

หมวด F
Finished Coal
(หรือ FC)

คาแปล
ถ่านหินที่ผ่านกระบวนการบดจนได้ขนาด

Free On Board Loading
Port (หรือ FOB)

ผูข้ ายส่งมอบสินค้า ข้ามกาบเรือลงในระวางเรือ ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากนีแ้ ละ
ความเสี่ยงต่างๆ เป็ นของผูซ้ ือ้

หมวด H
Hauling Road

คาแปล
เส้นทางขนส่งถ่านหิน

Heating Value

ค่าความร้อนของถ่านหิน หน่วยเป็ นกิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม (kcal/kg)

หมวด L
Longwall Mining:

คาแปล
การทาเหมืองแบบกาแพงยาว เป็ นเทคนิคการทาเหมืองใต้ดินแบบหนึ่ง ที่มีการใช้
เครื่องจักรหลัก คือ หัวตัดถ่านหิน (Shearer) และระบบคา้ ยันไฮดรอลิค (Hydraulic
Jacks) เพื่อขุดถ่านหินทีละส่วน เป็ นแนวระนาบ ตลอดแนวการวางตัวของชัน้ ถ่าน
หิน
คาแปล
ความชืน้ ของถ่านหิน

หมวด M
Moisture
Mt
ย่อมาจาก Million Tonnes

ปริมาณล้านตัน
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หมวด M
Mtpa
ย่อมาจาก Million Tonne
per Annum
หมวด O
Open–Cut
(หรือ Open-Pit)

คาแปล
เป็ นการวัดปริมาณถ่านหินที่ขดุ ได้ ในหน่วยล้านตันต่อปี

Overburden

ดินปิ ดทับ เปลือกดิน ชัน้ ดินหรือมวลหินที่ปิดทับในส่วนด้านบนของถ่านหิน ซึง่ เป็ น
ส่วนที่จะต้องถูกขุดออกก่อนทาการขุดถ่านหิน

หมวด P
Port Stockyard

คาแปล
ลานกองเก็บถ่านหิน

หมวด R
Run-of-Mine Coal
(หรือ ROM)

คาแปล
ถ่านหินที่ขดุ ขึน้ มาจากเหมือง

หมวด S
Seam (หรือ Bed)

คาแปล
ชัน้ ถ่านหิน

Ship Loader

ระบบอุปกรณ์ลาเลียงถ่านหินลงเรือเดินสมุทร

Stripping Ratio

อัตราการเปิ ดหน้าดินต่อถ่านหิน

Sulfur

ค่าซัลเฟอร์ในถ่านหิน

หมวด T
Thermal Coal
(หรือ Steam Coal)

คาแปล
เป็ นถ่านหินประเภทเชือ้ เพลิงให้ความร้อน

tph
ย่อมาจาก tonne per hour
หมวด V
Vessel

เป็ นหน่วยวัดอัตราการลาเลียงหรือขนถ่ายสิ่งของ โดยวัดเป็ นตันต่อชั่วโมง

คาแปล
วิธีการทาเหมืองแบบเปิ ดหน้าดิน

คาแปล
เรือขนส่งสินค้าโดยการบรรทุกสินค้าลงในระวางเรือใหญ่ ส่วนใหญ่ใช้ในการขน
สินค้าแบบเทกอง (Bulk Cargo) มักมีเส้นทางเดินเรือแบบจากเมืองท่าต้นทางถึง
เมืองท่าปลายทาง (End to end) มีขนาดระวางบรรทุกสินค้าได้ประมาณ 10,000 –
100,000 ตันต่อลาต่อเที่ยว
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หมวด W
Washed Coal

คาแปล
ถ่านล้าง คือถ่านหินที่ผ่านกระบวนการล้างถ่านหินแล้ว

คาศัพท์สาคัญทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไฟฟ้า (เรียงลาดับอักษรภาษาอังกฤษ)
คาศัพท์
Coal Power Plant

คาแปล
โรงไฟฟ้าประเภทใช้ความร้อนจากเชือ้ เพลิงถ่านหิน

Combined Heat and
Power Plant
(โรงไฟฟ้ าพลังงานร่วม)

โรงไฟฟ้าที่นาเอาเครื่องกันหันก๊าซ และเครื่องกังหันไอนา้ มาใช้รว่ มกัน โดยนาความ
ร้อนจากไอเสียที่ออกจากเครื่องกันหันก๊ าซที่มีความร้อนสูงไปผ่านหม้อนา้ แล้ว
ถ่ายเทความร้อนให้กบั นา้ ทาให้นา้ เดือดกลายเป็ นไอ ไปขับกังหันไอนา้ ซึ่งต่ออยู่กบั
เพลาของเครื่องกาเนิดไฟฟ้า สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้อีกครัง้

Feed-in-tariff

อัตรารับซือ้ ไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ

Godo Kaisha
(การลงทุนแบบจีเค)

การลงทุนในประเทศญี่ปนุ่ โดยวิธีการจัดตัง้ บริษัทประเภทจากัดความรับผิด

Independent Power
ผูผ้ ลิตไฟฟ้าอิสระ
Producer (IPP)
Mine-mouth Power Plant โรงงานไฟฟ้าที่ตงั้ อยู่ปากเหมืองถ่านหิน
Thermal Power Plant

โรงไฟฟ้าที่ใช้พลังความร้อนจากไอนา้ หรือก๊าซจากการเผาไหม้เชือ้ เพลิงมาเป็ นต้น
พลังขับเคลื่อนเครื่องกังหันไอนา้ หรือกังหันก๊าซ โรงไฟฟ้าที่ใช้ความร้อนจากการเผา
ไหม้เชือ้ เพลิงหลายชนิด เช่น ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์ นา้ มันเตา ฯลฯ

Tokumei Kumiai
structure
(โครงสร้างการลงทุน
แบบทีเค)

โครงสร้า งโทคุเ มอิ คุมิ ไอ ซึ่ง เป็ น การลงทุน โดยการเป็ น หุ้น ส่ ว นแบบญี่ ปุ่นตาม
สัญญาระหว่างนักลงทุนและผู้ดาเนินกิจการโดยนักลงทุนจะลงทุนจานวนหนึ่ ง
ให้แ ก่ ผู้ด าเนิ น กิ จ การ ในรู ป ของเงิ น สด หรื อ ทรัพ ย์สิ น ที่ มี มู ล ค่ า ) โดยได้รั บ
ผลตอบแทนในรูปของสิทธิท่จี ะได้รบั ส่วนแบ่งปั นกาไรที่เกิดจากกิจการที่รว่ มลงทุน

Transmission Line
(สายส่งไฟฟ้ า)

อุปกรณ์ประเภทตัวนาทาหน้าที่ถ่ายทอดพลังงานไฟฟ้าไปสู่ปลายทาง
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คาศัพท์สาคัญทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนา้ มันและก๊าซ (เรียงลาดับอักษรภาษาอังกฤษ)
คาศัพท์
Barrel (bbl)

คาแปล
หน่วยวัดในอุตสาหกรรมปิ โตรเลียม ที่ใช้วดั ปริมาตรนา้ มันดิบและผลิตภัณฑ์นา้ มัน โดย
1 บาร์เรล มีค่าเท่ากับ 158.978 ลิตร หรือ 42 ยูเอส แกลลอน

Completing

วิธีการที่จะให้นา้ มันและก๊าซธรรมชาติไหลจากแหล่งกักเก็บมาที่ปากหลุมได้ โดยการ
ติ ด ตั้ง อุ ป กรณ์เ ครื่ อ งมื อ ที่ จ าเป็ น ส าหรับ เตรี ย มหลุม เพื่ อ การผลิ ต น ้า มัน และก๊ า ซ
หลังจากได้เจาะหลุมและทาการทดสอบหลุมแล้ว

Drilling

กระบวนการนีเ้ ป็ นการใช้แท่นขุดเจาะ โดยเจาะหลุมแนวตัง้ หรือแนวนอน เพื่อวางท่อ
นานา้ มันและก๊าซธรรมชาติขึน้ มาจากใต้ดิน

Economic Reserves

ปริมาณสารองปิ โตรเลียม คือค่าประมาณของปริมาตรปิ โตรเลียมซึ่งคาดว่าจะผลิต
ขึน้ มาได้ในเชิงพาณิชย์ จากบริเวณที่แน่ใจแล้วว่ามีปิโ ตรเลียมอยู่และสามารถผลิตได้
จากวันที่กาหนด ภายใต้สภาพเศรษฐกิจในขณะนัน้ และเป็ นค่าที่เปลี่ยนแปลงได้เมื่อมี
ข้อมูลเพิ่มขึน้ และมีการคานวณใหม่

Estimated Ultimate
Recovery

ปริ ม าณน ้า มั น หรื อ ก๊ า ซธรรมชาติ ข องหลุ ม ผลิ ต หนึ่ ง หลุ ม โดยหลุ ม ผลิ ต นั้น มัก มี
ระยะเวลาการผลิตจนกระทั่งการสละทิง้ หลุมประมาณ 40-50 ปี

Held By Production
(HBP)

พืน้ ที่เช่าช่วงในการดาเนินงานการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมที่จะไม่หมดอายุตราบ
เท่าที่หลุมผลิตนา้ มันหรือก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง

Horizontal Well

หลุมที่ถูกเจาะในแนวตัง้ จนกระทั่งถึงความลึกที่เหมาะสม จากนั้นจะค่อยๆปรับการ
เจาะเป็ นแนวนอน

Hydraulic Fracturing

วิ ธี ก ารท าให้เ กิ ด รอยแตกในชั้น หิ น ด้ว ยการฉี ด น ้า ผสมสารเคมี แ ละทรายจ านวน
มหาศาลลงไปในหลุมเจาะ เพื่อให้นา้ มันหรือก๊าซธรรมชาติท่ีถูกกักเก็บอยู่ระหว่างชั้น
หลุดออกมา

Joint Working Interest

การดาเนินงานร่วมกันของสองฝ่ ายหรือมากกว่านั้น โดยแต่ละฝ่ ายมีส่วนแบ่งตาม
สัดส่วน ในแปลงสัมปทานหรือพืน้ ที่เช่าเพื่อดาเนินการสารวจและผลิตปิ โตรเลียม
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คาศัพท์
Lease Operating
Expenses (LOE)

คาแปล
ค่าใช้จ่ายต่อการผลิตก๊าซธรรมชาติในหนึ่งพันลูกบาศก์ฟตุ

Mcf

หน่วยวัดในอุตสาหกรรมปิ โตรเลียม ที่ใช้วดั ปริมาตรก๊าซ โดย 1 Mcf มีค่าเท่ากับ 1
พันลูกบาศก์ฟุต การผลิตของก๊าซธรรมชาติมกั จะวัดในหน่วย Mmcfd มีค่าเท่ากับ
1 ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน

Oil and Gas Lease

การเช่าช่วงเพื่อใช้ในการดาเนินการเจาะ โดยก่อนดาเนินการเจาะ เจ้าของสิทธิใน
แหล่งปิ โตรเลียมต้องให้บริษัทที่ดาเนินงานสารวจและผลิตปิ โตรเลียมเช่าช่วง ด้วย
การมีโบนัสเช่าช่วงล่วงหน้า และได้รบั ค่าสิทธิ์จากการผลิตปิ โตรเลียม

Operator

บริษัทที่เป็ นผูด้ าเนินงานการสารวจและผลิตปิ โตรเลียม ในแปลงสัมปทานหรือพืน้ ที่
เช่าเพื่อดาเนินการสารวจและผลิ ตปิ โตรเลียม ที่มีผู้ร่วมถื อหุ้นอยู่ดว้ ยกันหลาย
บริษัท

Porosity

Proved Developed
Reserves (PDP)

ค่าความพรุ นของหิน หมายถึง จานวนช่องว่างระหว่างหิน คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์โดย
ปริมาตร ค่าความพรุนของหินจะเป็ นตัววัดความจุในการกักเก็บของไหลในชั้นหิน
กักเก็บ
ปริมาณสารองปิ โตรเลียมที่พิสจู น์แล้ว โดยเป็ นปริมาณนา้ มันหรือก๊าซธรรมชาติของ
หลุมผลิตที่กาลังดาเนินการผลิตอยู่

Proved Undeveloped
Reserves (PUD)

ปริมาณสารองปิ โตรเลียมที่พิสจู น์แล้ว โดยเป็ นปริมาณนา้ มันหรือก๊าซธรรมชาติของ
หลุมที่จะผลิตในอนาคต

Reservoir

แหล่งกักเก็บปิ โตรเลียม โดยปิ โตรเลียมซึง่ ได้แก่นา้ มันและก๊าซธรรมชาติจะสะสม
ตัวอยูใ่ นช่องว่างระหว่างหิน เช่น ชัน้ หินทราย

Single Well Economics

การประเมินเศรษฐศาสตร์ของหลุมผลิตนา้ มันหรือก๊าซธรรมชาติหนึ่งหลุม การ
ประเมินนีไ้ ด้รวบรวมข้อมูลเงินลงทุน ค่าใช้จ่ายในการเจาะและการเตรียมหลุมเพื่อ
ผลิต ราคาขาย และปริมาณการผลิตนา้ มันและก๊าซธรรมชาติในระยะประมาณ 4050 ปี ของหลุมผลิตนัน้

Vertical Well

หลุมที่ถกู เจาะในแนวตัง้
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4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทั ร่วม
บริษัทฯ ได้กาหนดเป้าหมายในการดาเนินงานธุรกิจด้านพลังงานภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter โดยครอบคลุม 3
กลุ่มธุรกิจหลักได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การตลาด การค้า
โลจิสติกส์ และการจัดหาเชือ้ เพลิง และสายส่ง) กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน (โรงไฟฟ้าจากพลังงานเชือ้ เพลิงทั่วไป และจาก
พลังงานทดแทน) และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ระบบ
จัดเก็บพลังงาน และระบบการจัดการเทคโนโลยีพลังงาน) ด้วยความมุง่ มั่นที่จะก้าวสู่ความเป็ นผูน้ าด้านพลังงานแห่ง
เอเชีย โดยมีฐานธุรกิจใน 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศ
ออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปนุ่ สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม
ปี 2563 เหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีปริมาณการผลิต 18.4 ล้านตัน ในประเทศออสเตรเลียมีปริมาณการ
ผลิต 12.4 ล้านตัน และเหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีปริมาณการผลิต 10.2 ล้านตัน บริษัทฯ ได้เข้าไป
ดาเนินการพัฒนาธุรกิจในด้านการจัดหาเงินทุน การสารวจ การผลิต การขนส่ง การจัดจาหน่าย และการพัฒนาฐาน
การตลาดด้วยมาตรฐานที่ทดั เทียมผูผ้ ลิตถ่านหิน ผูผ้ ลิตก๊าซธรรมชาติและบริษัทผูผ้ ลิตไฟฟ้าในระดับสากล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า บริษัทร่วมและบริษัทอื่นในธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ คือ กลุม่
ธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน โดยมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้าและบริษัท
ร่วมมูลค่ารวมมูลค่ารวม 1,689.95 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 50,761 ล้านบาทหรือมีสดั ส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้าและ
บริษัทร่วมทัง้ หมดคิดเป็ นร้อยละ 18 ของสินทรัพย์รวมของงบการเงินรวมตามวิธีส่วนได้เสีย
และมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินลงทุนอื่นมูลค่ารวม 2,489.58 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 74,780 ล้านบาท หรือมี
สัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินลงทุนอื่นทัง้ หมดคิดเป็ นร้อยละ 45 ของสินทรัพย์รวมของงบการเงินเฉพาะบริษัท
ตามวิธีราคาทุน (ดูรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกิจการ
ร่วมค้า)
ในส่วนของการบริหารบริษัทย่อย บริษัทฯ ควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยการส่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารเข้าไป
เป็ นตัวแทนในบริษัทย่อยในจานวนมากกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนคณะกรรมการทัง้ หมดของบริษัทย่อยนัน้ ๆ และใช้นโยบาย
การบริหารงานเช่นเดียวกับของบริษัทฯ เป็ นแบบ Matrix Organization และในส่วนของบริษัทร่วม บริษัทฯ ได้ควบคุมดูแล
โดยการส่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารเข้าไปเป็ นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุน้
ซึ่งผูเ้ ป็ นกรรมการจะต้องผลักดันให้บริษัท
ร่วมนัน้ ๆ ดาเนินการให้เป็ นผลสาเร็จในเรื่องสาคัญๆ เช่น ให้ได้ผลตามเป้าหมาย ให้มกี ารบริหารงานที่โปร่งใส และมีการ
รายงานผลประกอบการทุกเดือน ให้สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ตามเป้าหมาย และไม่ลงทุนเกินจานวนที่ได้รบั อนุมตั ิ
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ประเทศอินโดนีเซีย
1.) ในระหว่างปี 2563 มีความคืบหน้าของคดีความที่ได้รายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังต่อไปนี ้
-

สาหรับคดีเรียกร้องค่าชดเชยที่ดนิ จานวน 9.616 พันล้านอินโดนีเซียรูเปี ย หรือเทียบเท่า 0.71 ล้านเหรียญสหรัฐ
โจทก์ได้ย่ืนฟ้องบริษัทย่อยเป็ นจาเลยที่ 1 พร้อมกับบุคคลภายนอกต่อศาลแขวงในเดือนธันวาคม 2561 ต่อมาเมื่อ
วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ศาลได้มีคาพิพากษายกฟ้องโจทก์ แต่โจทก์ได้ย่ืนอุทธรณ์คาพิพากษา ในเดือนเมษายน
2563 บริษัทย่อยได้รบั คาพิพากษาของศาลอุทธรณ์ซ่งึ ออก ณ วันที่ 10 กันยายน 2562 โดยพิพากษายืนตามคา
พิพากษาของศาลแขวง โจทก์ไม่ได้ย่ืนฎีกาคัดค้านคาพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภายในกาหนดเวลา จึงทาให้คา
พิพากษาของศาลอุทธรณ์เป็ นที่สดุ คดีนจี ้ งึ เป็ นอันยุติ

-

คดีเรียกร้องค่าสิทธิในผลผลิตจากเหมืองถ่านหินเป็ นเงินจานวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ โจทก์ได้ย่นื ฟ้องบริษัทย่อย
2 บริษัทเป็ นจาเลยที่ 1 และที่ 2 พร้อมกับบุคคลภายนอกต่อศาลแขวงในเดือนตุลาคม 2562 โดยอ้างว่าตนเองเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ ในบริษัทจาเลยที่ 1 ซึ่งจาเลยที่ 1 ได้สญ
ั ญาว่าจะจ่ายค่าสิทธิแก่โจทก์เป็ นเงิน 1 หรียญสหรัฐต่อการผลิต
ถ่านหิน 1 ตัน รวมเป็ นเงิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ในวันที่ 1 กันยายน 2563 ศาลแขวงมีคาพิพากษายกฟ้องโจทก์
แต่โจทก์ไม่ได้ย่ืนอุทธรณ์คาพิพากษาของศาลแขวงภายในกาหนดเวลา จึงทาให้คาพิพากษาของศาลแขวงเป็ น
ที่สดุ คดีนจี ้ ึงเป็ นอันยุติ

ในช่วงปลาย 2563 มีคดีแพ่งที่อยู่ระหว่างการดาเนินคดีจานวน 2 คดีซ่งึ เป็ นคดีเดิมที่เคยฟ้องร้องบริษัทย่อย 2 บริษัทมา
ก่อน และศาลได้พิพากษายกฟ้องทัง้ 2 คดีมาแล้ว แต่เมื่อโจทก์นาคดีมายื่นฟ้องใหม่ บริษัทย่อยได้ให้คาการว่าเป็ นคดีเดิม
ที่ยตุ ิไปแล้ว ศาลอินโดนีเซียจะทาการตรวจสอบว่าเป็ นการฟ้องซา้ หรือไม่ ซึ่งในระหว่างนีจ้ ะดาเนินคดีไปตามกระบวนการ
ทัง้ 2 คดีมีทนุ ทรัพย์ 23.5 พันล้านอินโดนีเซียรูเปี ยะ และ 19.14 พันล้านอินโดนีเซียรูเปี ยะ หรือประมาณ 1.66 ล้านเหรียญ
สหรัฐ และ 1.36 ล้านเหรียญสหรัฐตามลาดับ ซึง่ ผูบ้ ริหารของกลุ่มกิจการมีความเห็นว่าไม่มคี วามเสี่ยงใดๆ เนื่องจากเป็ น
การฟ้องซา้ และศาลจะพิพากษายกฟ้องในที่สดุ
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สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2.) การตรวจสอบภาษีของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 รายละเอียดของภาษี เงินได้จ่ายล่วงหน้าที่บริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
จ่ายเนื่องจากข้อกาหนดจากผลการตรวจสอบภาษีของ Directorate General of Tax (DGT) ที่สาคัญมีดงั ต่อไปนี ้
ปี
พ.ศ.
2552

บริษัท
ITM

2554

TCM

2555

TCM

2555

TCM

2555

KTD

2556

IMM

2556

2556

รายละเอียด
การจ่ายภาษีเงินได้นิติบคุ คลต่าไปจานวน
13 ล้านเหรียญสหรัฐ
การจ่ายภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย 23 ต่า
ไปจานวน 36.4 พันล้านอินโดนีเซียรูเปี ย
หรือเทียบเท่า 2.6 ล้านเหรียญสหรัฐ
การจ่ายภาษีเงินได้นิติบคุ คลสูงไป
จานวน 5.5 ล้านเหรียญสหรัฐ

การจ่ายภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย 23/26
และภาษีมลู ค่าเพิ่มต่าไปจานวน 81.8
พันล้านอินโดนีเซียรูเปี ย หรือเทียบเท่า 5.8
ล้านเหรียญสหรัฐ

พันเหรียญสหรัฐ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
13,031

พ.ศ. 2563
-

-

-

-

2,883

2,877

86,597

-

-

-

พันบาท
พ.ศ. 2562
สถานะ ณ วันที่ในงบการเงิน
392,937 ในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 ITM ดาเนินการ
ยื่นคัดค้านการอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
- ใ น เ ดื อ น พ ฤ ษ ภ า ค ม พ . ศ . 2560 TCM
ดาเนินการยื่นหนังสือเพื่อคัดค้านคาอุทธรณ์
ของ DGT ต่อศาลฎีกา
86,753 ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 TCM ดาเนินการ
ยื่ น อุท ธรณ์ต่ อศาลฎี ก า ส าหรับ เรื่ อ งการหัก
ค่าใช้จ่ายในการคานวณภาษี
ในเดื อ นพฤศจิ ก าย น พ.ศ. 2563 TCM
ดาเนินการยื่นคัดค้านการอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
สาหรับค่าบริหารการตลาด
- ในเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 ศาลฎีกาตัดสินคดี
บางส่วนเกี่ยวกับภาษี มลู ค่าเพิ่มและภาษี เงินได้
หัก ณ ที่จ่าย 23/26 ให้ DGT ชนะคดี
ในเดื อน พฤศจิ กายน พ.ศ. 2563 TCM
ดาเนินการยื่นคัดค้านการอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
สาหรับภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย 23/26
186,382 ในเดื อนพฤศจิ กายน พ.ศ. 2563 DGT ได้ยื่ น
คัดค้านการอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

การจ่ายภาษีเงินได้นิติบคุ คลสูงไปจานวน
6.2 ล้านเหรียญสหรัฐ

6,181

6,181

185,659

การจ่ายภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย 23/26
ต่าไปจานวน 33.8พันล้านอินโดนีเซีย
รูเปี ย หรือเทียบเท่า 2.4 ล้านเหรียญสหรัฐ
KTD, TCM การจ่ายภาษีเงินได้นิติบคุ คลสูงไปจานวน
3.7 ล้านเหรียญสหรัฐ

2,266

2,432

68,064

73,335 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 IMM ยื่นอุทธรณ์
ต่อศาลฎีกา

-

2,261

-

68,178 KTD: ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ศาลฎีกาได้
พิพากษาให้ KTD แพ้คดีสาหรับภาษี เงินได้นิติ
บุคคลจานวน 1.42 ล้านเหรียญสหรัฐ

TCM, การจ่ ายภาษี เงิ นได้หั ก ณ ที่ จ่ าย 23/26
JBG, KTD และภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ต่ า ไปจ านวน 79.8
พันล้านอินโดนีเซียรู เปี ย หรือเทียบเท่า 4.8
ล้านเหรียญสหรัฐ

913

2,804

27,424

TCM: ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ศาลฎีกา
ได้ตดั สินคดีให้ TCM ชนะคดี
84,552 KTD
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2563 ศาลฎีกาตัดสินคดีให้ KTD ชนะคดี
บางส่วนสาหรับ ภาษี เงินได้หัก ณ ที่จ่าย 26 ที่
เกี่ยวข้องกับค่าปรับจากการขนถ่ายสินค้าลงเรือ
ล่าช้า
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ศาลฎีกาตัดสิน
คดีให้ KTD แพ้คดีบางส่วนสาหรับ ภาษี เงินได้
หัก ณ ที่จ่าย 23
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ปี
พ.ศ.

บริษัท

รายละเอียด

พันเหรียญสหรัฐ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พันบาท
พ.ศ. 2562

สถานะ ณ วันที่ในงบการเงิน
TCM
ในเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562
ศาลฎีกาตัดสินคดีภาษี เงินได้หัก ณ ที่จ่าย 23
ให้ TCM ชนะคดีบางส่วน
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ศาลฎีกาตัดสินคดี
ให้ TCM ชนะคดีบางส่วนสาหรับภาษี หัก ณ ที่
จ่าย 26 ที่เกี่ยวข้องกับค่าปรับจากการขนถ่าย
สินค้าลงเรือล่าช้าและค่าบริหารการตลาด
ในเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562
ศาลฎีกาตัดสินคดีให้ TCM ชนะคดีและชนะคดี
บางส่ วนสาหรับ offshore VAT และ domestic
VAT
JBG
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 DGT ยืน่ อุทธรณ์
ต่อศาลฎีกาสาหรับ domestic VAT

2558

IMM

2559

IMM

2561

IMM

25622563

IMM

การจ่ายภาษี เงินได้นิติบุคคลสูงไปจานวน
3.1 ล้านเหรียญสหรัฐ และภาษี เงินได้หัก
ณ ที่จ่าย 23/26 และภาษี มูลค่าเพิ่มต่าไป
รวมเป็ น เงิ น จ าน ว น 94.3 พั น ล้ า น
อินโดนีเซียรู เปี ย หรือเทียบเท่า 6.7 ล้าน
เหรียญสหรัฐ

การจ่ า ยภาษี เงิ น ได้ หั ก ณ ที่ จ่ า ย 26
ต่าไปจานวน 27.7 พันล้านอินโดนีเซียรูเปี ย
หรือเทียบเท่า 1.9 ล้านเหรียญสหรัฐ
การจ่ายภาษี เงินได้นิติบุคคลสูงไปจ านวน
4 ล้านเหรียญสหรัฐ
การจ่ า ยภาษี ที่ ดิ น และโรงเรื อ นต่ า ไป
จานวนเงิน 99.5 พันล้านอินโดนีเซียรู เปี ย
หรือเทียบเท่า 7.1 ล้านเหรียญสหรัฐ
รวม

9,284

9,375

278,864

1,966

1,995

59,053

3,975

-

119,397

7,058

-

212,002

34,526

40,956

1,037,060

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ศาลฎีกาได้ตดั สิน
ให้ JBG ชนะคดีบางส่วนสาหรับ offshore VAT
282,694 ในเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
IMM ได้ยื่นฟ้องต่อศาลภาษีอากรสาหรับภาษี
เงินได้หกั ณ ที่จ่าย 26 และภาษีเงินได้หกั ณ ที่
จ่าย 23 และภาษี มูลค่าเพิ่ม และภาษี เงินได้นิติ
บุคคล
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ศาล
ภาษีอากรได้ตดั สินให้ IMM ชนะคดีสาหรับ
domestic VAT
60,157 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 IMM ได้ยื่นฟ้อง
ต่อศาลภาษี
- ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 IMM ได้ยื่น
อุทธรณ์ต่อ DGT
- ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 IMM ได้ยื่น
อุทธรณ์ต่อ DGT
1,234,988

นอกจากที่กล่าวข้างต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยเจ็ดแห่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียอยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบภาษี โดย DGT สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตงั้ แต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2562 ทั้งนีผ้ ูบ้ ริหารของกลุ่ม
กิจการเชื่อว่าผลของการตรวจสอบภาษี การอุทธรณ์และคดีท่ีอยู่ในศาลไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบ
การเงินรวม
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3.) คดีฟ้องร้องของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
บริษัทย่อยสี่แห่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ถูกฟ้องร้องดาเนินคดีที่มีนัยสาคัญจานวน 3 คดี ซึ่ง 1 คดีเป็ นกรณีเรียกร้อง
ค่าชดเชยที่ดินในบริเวณพืน้ ที่เหมืองถ่านหินที่ได้รบั สัมปทาน เป็ นจานวนเงินรวมทัง้ สิน้ 1,095 พันล้านอินโดนีเซียรูเปี ย หรือ
เทียบเท่า 76.89 ล้านเหรียญสหรัฐ 1 คดีเป็ นคดีอนุญาโตตุลาการซึ่งเรียกร้องค่าเสียหายเป็ นเงินจานวน 5.98 ล้านเหรียญ
สหรัฐ และอีก 1 คดีเป็ นคดีเรียกร้องค่าสิทธิในผลผลิตจากเหมืองถ่านหินจานวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ
- สาหรับคดีที่เรียกร้องค่าชดเชยที่ดินจานวน 1,095 พันล้านอินโดนีเซียรู เปี ย หรือเทียบเท่า 76.89 ล้านเหรียญสหรัฐ
โจทก์ได้ย่นื คาฟ้องบริษัทย่อยเป็ นจาเลยที่ 2 ต่อศาลแขวงในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562
ศาลได้มีคาพิพากษายกฟ้องโจทก์ ซึ่งโจทก์มิได้อทุ ธรณ์คาพิพากษาภายในกาหนดเวลา เป็ นผลให้คดีเป็ นอันถึงที่สดุ
- สาหรับคดีอนุญาโตตุลาการ บริษัทขนส่งทางเรือได้ย่ืนฟ้องบริษัทย่อย 2 บริษัท โดยเรียกร้องค่าเสียหายจากการไม่
ปฏิบตั ิตามสัญญาขนส่งสินค้าและจากการบอกเลิกสัญญาโดยมิชอบรวมเป็ นเงิน 5.98 ล้านเหรียญสหรัฐ คดีนไี ้ ด้ย่นื ต่อ
Singapore Chamber of Maritime Arbitration แ ล ะ ได้ มี การ แ ต่ ง ตั้ ง อ นุ ญ าโต ตุ ล าการ ค ร บอง ค์ ค ณะแล้ ว
อนุญ าโตตุล าการได้ก าหนดตารางการพิ จารณาคดี ใ นเบื อ้ งต้น ในเดื อ นมิ ถุน ายน พ.ศ. 2561 แต่ ต่ อ มาได้ข ยาย
ระยะเวลาการยื่ น ค าให้ ก ารพยานถึ ง สิ ้น เดื อ นมิ ถุ น ายน พ.ศ. 2561 แต่ เ นื่ อ งเพราะโจทก์ ข อแก้ ไ ขค าฟ้ อ ง
อนุญาโตตุลาการจึงกาหนดให้ย่ื นคาให้การพยานภายในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และหลังจากนัน้ โจทก์ก็ยงั ได้ย่ืน
ค าร้อ งต่ า ง ๆ ซึ่ง บริ ษั ท ย่ อ ยได้โ ต้แ ย้ง คัด ค้า นท าให้ก ารพิ จ ารณาคดี ต้อ งเลื่ อ นออกไป คณะอนุญ าโตตุล าการได้
กาหนดเวลาดาเนินกระบวนพิจารณาคดีในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 อนึ่ง ในช่วงไตรมาสที่ 2 โจทก์กับบริษัทย่อยได้
เจรจากันและตกลงที่จะประนีประนอมยอมความกัน โดย
ในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทัง้ สองฝ่ ายจึงได้ตกลงทาสัญญาประนีประนอมยอมความโดยบริษัทย่อยชาระเงิน
จานวน 3.25 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อยุติคดีอนุญาโตตุลาการ ซึ่งบริษัทย่อยได้ชาระเงินดังกล่าวแก่โ จทก์แล้วในเดือน
พฤษภาคมและมิถนุ ายน พ.ศ. 2562 คดีจึงเป็ นอันยุติที่แน่นอน
- สาหรับคดีเรียกร้องค่าสิทธิในผลผลิตจากเหมืองถ่านหินจานวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ โจทก์ได้ย่ืนฟ้องบริษัทย่อย 2
บริษัทเป็ นจาเลยที่ 1 และที่ 2 พร้อมกับบุคคลภายนอกต่อศาลแขวงในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยอ้างว่าตนเองเป็ นผู้
ถือหุน้ ในบริษัทจาเลยที่ 1 ซึ่งจาเลยที่ 1 ได้สญ
ั ญาว่าจะจ่ายค่าสิทธิแก่โจทก์เป็ นเงิน 1 เหรียญสหรัฐต่อการผลิตถ่านหิน
1 ตัน รวมเป็ นเงิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 ศาลแขวงได้มีคาพิพากษายกฟ้องโจทก์ แต่
โจทก์ไม่ได้ย่นื อุทธรณ์คาพิพากษาของศาลแขวงภายในกาหนดเวลา จึงทาให้คาพิพากษาของศาลแขวงเป็ นที่สดุ
คดีนจี ้ ึงเป็ นอันยุติ
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น
6.1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อ สถานทีต่ งั้ ของบริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท
ชื่อภาษาอังกฤษ
ประกอบธุรกิจหลัก
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่เรียกชาระแล้ว
จานวนหุน้
ราคาพาร์
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่

:
:
:
:
:
:
:
:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
Web Site
เลขานุการบริษัท

:
:
:
:

ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์

:

ฝ่ ายสื่อสารองค์กร

:

บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
Banpu Public Company Limited
พลังงาน
บมจ. 152
5,074,581,515 บาท*
5,074,581,515 บาท*
5,074,581,515 หุน้ *
1 บาท
ชัน้ 27 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
0-2694-6600
0-2207-0696-8
www.banpu.com
โทรศัพท์ 0-2694-6859
e-mail : bodsec@banpu.co.th
โทรศัพท์ 0-2694-6747
e-mail : investor@banpu.co.th
โทรศัพท์ 0-2694-6923
e-mail : corp_com@banpu.co.th

หมายเหตุ :
* เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 บริษัทฯ ดาเนินการลดทุนจดทะเบียนชาระแล้ว จาก 5,161,925,515 บาท เป็ น
5,074,581,515 บาท โดยการตัดหุน้ ที่ซือ้ คืนของบริษัทฯ จานวน 87,344,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท รวม
87,344,000 บาท หลังจดทะเบียนลดทุนแล้วบริษัทฯ จะมีทนุ จดทะเบียนที่ชาระแล้ว จานวน 5,074,581,515 บาท
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
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2. ชื่อ สถานทีต่ ้งั ของนิติบุคคลทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
ชื่อบริษัท
1

บริษัท บ้านปู
จากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ
พลังงาน

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ว

บาท
5,074,581,515

บาท
5,074,581,515

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)
5,074,581,515

มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)

1

-

1550 อาคารธนภูมิ
ชัน้ 27 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0 2694 6600

ที่ตั้ง

บริษัทย่อย
ประเทศไทย
2

บริษัท บ้านปู
มินเนอรัล จากัด

ผลิตและ
จาหน่าย
ถ่านหิน

บาท
3,200,000,000

บาท
3,200,000,000

3,200,000

1,000

100.00%
(ถือโดยบริษัท
บ้านปู จากัด
(มหาชน))

58/1 ซ.ทุ่งกวาว 1
ถ.ยันตรกิจโกศล ม.1
ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่
จ.แพร่ ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0 2694 6600

3

บริษัท เหมืองเชียง
ม่วน จากัด

ผลิตและ
จาหน่าย
ถ่านหิน

บาท
57,837,500

บาท
57,837,500

5,783,750

10

100.00%
(ถือโดยบริษัท
บ้านปู มินเนอรัล
จากัด)

1550 อาคารธนภูมิ
ชัน้ 27 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0 2694 6600

4

บริษัท บ้านปู
โคล เซลส์ จากัด

ค้าถ่านหิน

บาท
320,000,000

บาท
320,000,000

3,200,000

100

100.00%
(ถือโดยบริษัท
บ้านปู มินเนอรัล
จากัด)

1550 อาคารธนภูมิ
ชัน้ 27 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0 2694 6600

5

บริษัท บ้านปู
อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด

ศึกษาการลงทุน

บาท
1,040,000,000

บาท
1,040,000,000

104,000,000

10

100.00%
(ถือโดยบริษัท
บ้านปู มิน
เนอรัล จากัด))

1550 อาคารธนภูมิ
ชัน้ 27 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0 2694 6600

6

บริษัท บ้านปู
เน็กซ์ จากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน
และเทคโนโลยี
ด้านพลังงาน

บาท
11,087,000,000

บาท
11,087,000,000

1,108,700,000

10

50.00%
(ถือโดยบริษัท
บ้านปู จากัด
(มหาชน))
50.00%
(ถือโดยบริษัท
บ้านปู เพาเวอร์
จากัด (มหาชน)

1550 อาคารธนภูมิ
ชัน้ 24 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0 2095 6595
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ว

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)
335,060,000

มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)

100

100.00%
(ถือโดยบริษัท
บ้านปู จากัด
(มหาชน))

100.00%
(ถือโดยบริษัท
บ้านปู จากัด
(มหาชน))

ที่ตั้ง

7

บริษัท บีโอจี
จากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน

บาท
33,506,000,000

บาท
30,924,700,000

1550 อาคารธนภูมิ
ชัน้ 27 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0 2694 6600

8

บริษัท บ้านปู
เอ็นจิเนียริ่ง
เซอร์วิสเซส จากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน

บาท
247,000,000

บาท
247,000,000

24,700,000

10

9

บริษัท บ้านปู
เอนเนอร์จี
เซอร์วิสเซส
(ไทยแลนด์) จากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน

บาท
236,124,430

บาท
236,124,430

23,612,443

10

10

บริษัท บ้านปู อิน
โนเวชั่น แอนด์
เวนเจอร์ส จากัด

การวิจยั และ
พัฒนาด้าน
เทคโนโลยีเพื่อ
การเปลี่ยนแปลง

บาท
112,000,000

บาท
112,000,000

1,120,000

100

100.00%
(ถือโดยบริษัท
บ้านปู
จากัด
(มหาชน))

1550 อาคารธนภูมิ
ชัน้ 27 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0 2694 6600

11

บริษัท บ้านปู
เพาเวอร์ จากัด
(มหาชน)

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน

บาท
31,044,920,000

บาท
30,510,217,000

3,051,021,700

10

78.66%
(ถือโดยบริษัท
บ้านปู จากัด
(มหาชน))

1550 อาคารธนภูมิ
ชัน้ 26 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0 2007 6000

12

บริษัท บ้านปู โคล
เพาเวอร์ จากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน

บาท
5,921,587,160

บาท
5,921,587,160

592,158,716

10

100.00%
(ถือโดยบริษัท
บ้านปู เพาเวอร์
จากัด (มหาชน))

1550 อาคารธนภูมิ
ชัน้ 26 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0 2007 6000

13

บริษัท บ้านปู
เพาเวอร์ (เจแปน)
จากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน

บาท
5,000,000

บาท
5,000,000

500,000

10

100.00%
(ถือโดย บริษัท
บ้านปู เพาเวอร์
จากัด (มหาชน))

1550 อาคารธนภูมิ
ชัน้ 26 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0 2007 6000

1550 อาคารธนภูมิ
ชัน้ 27 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0 2694 6600
100.00% 1550 อาคารธนภูมิ
(ถือโดยบริษัท ชัน้ 27 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
บ้านปู เอ็นจิ แขวงมักกะสัน
เนียริ่ง
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
เซอร์วิสเซส 10400 ประเทศไทย
จากัด)
โทรศัพท์ : 0 2694 6600
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ว

14

บริษัท เพาเวอร์
เวียดนาม จากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน

บาท
400,000,000

บาท
400,000,000

15

บริษัท บ้านปู
เน็กซ์ กรีน ลีสซิ่ง
จากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานและ
เช่าลีสซิ่ง

บาท
50,000,000

บาท
50,000,000

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)
40,000,000

มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)

10

100.00%
(ถือโดย บริษัท
บ้านปู โคล
เพาเวอร์ จากัด)

1550 อาคารธนภูมิ
ชัน้ 26 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0 2007 6000

5,000,000

10

100.00%
(ถือโดยบริษัท
บ้านปู เน็กซ์
จากัด)

1550 อาคารธนภูมิ
ชัน้ 24 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0 2095 6595

500

67.13%
(ถือโดย Banpu
Minerals
(Singapore)
Pte. Ltd.)

Pondok Indah Office
Tower 3, 3rd floor, Jl.
Sultan Iskandar
Muda, Pondok Indah
Kav. V-TA, Jakarta
12310, Indonesia
Tel : 6221 29328100

ที่ตั้ง

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
16

PT. Indo
Tambangraya
Megah Tbk

Construction,
IDR
trading,
1,500,000,000,000
transportation,
industry, repair
and services
related to coal
mining and
electricity
business
Coal Mining and IDR
related business 1,000,000,000,000

IDR
564,962,500,000

1,129,925,000

17

PT. Kitadin

IDR
377,890,000,000

188,945

2,000,000

100.00%
(ถือโดย PT.
Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

Pondok Indah Office
Tower 3, 3rd floor, Jl.
Sultan Iskandar
Muda, Pondok Indah
Kav. V-TA, Jakarta
12310, Indonesia
Tel : 6221 29328100

18

PT. Indominco
Mandiri

Coal Mining in
Indonesia

IDR
20,000,000,000

IDR
12,500,000,000

12,500

1,000,000

100.00%
(ถือโดย PT.
Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

Pondok Indah Office
Tower 3, 3rd floor, Jl.
Sultan Iskandar
Muda, Pondok Indah
Kav. V-TA, Jakarta
12310, Indonesia
Tel : 6221 29328100

19

PT. Jorong
Barutama
Greston

Coal Mining in
Indonesia

IDR
4,500,000,000

IDR
318,855,000,000

15,000,000

100.00%
(ถือโดย PT.
Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

Pondok Indah Office
Tower 3, 3rd floor, Jl.
Sultan Iskandar
Muda, Pondok Indah
Kav. V-TA, Jakarta
12310, Indonesia
Tel : 6221 29328100

21,257
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ว

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)
63,500

มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)

1,000,000

100.00%
(ถือโดย PT.
Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

Pondok Indah Office
Tower 3, 3rd floor,
Jl. Sultan Iskandar
Muda, Pondok Indah
Kav. V-TA, Jakarta
12310, Indonesia
Tel : 6221 29328100

ที่ตั้ง

20

PT. Trubaindo
Coal Mining

Coal Mining in
Indonesia

IDR
100,000,000,000

IDR
63,500,000,000

21

PT. Bharinto
Ekatama

Coal Mining in
Indonesia

IDR
68,000,000,000

IDR
17,000,000,000

17,000

1,000,000

100.00%
(ถือโดย PT.
Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

Pondok Indah Office
Tower 3, 3rd floor,
Jl. Sultan Iskandar
Muda, Pondok Indah
Kav. V-TA, Jakarta
12310, Indonesia
Tel : 6221 29328100

22

PT. ITM
Indonesia

Trading, land
transportation,
industry,
agriculture,
construction,
repair and
services

IDR
40,000,000,000

IDR
11,000,000,000

11,000

1,000,000

100.00%
(ถือโดย PT.
Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

Pondok Indah Office
Tower 3, 3rd floor,
Jl. Sultan Iskandar
Muda, Pondok Indah
Kav. V-TA, Jakarta
12310, Indonesia
Tel : 6221 2932810

23

PT. Tambang
Raya Usaha
Tama

Mining Support IDR
services
500,000,000,000

IDR
353,980,000,000

35,398

10,000,000

100.00%
(ถือโดย PT.
Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

Pondok Indah Office
Tower 3, 3rd floor,
Jl. Sultan Iskandar
Muda, Pondok Indah
Kav. V-TA, Jakarta
12310, Indonesia
Tel : 6221 29328100

24

PT. ITM
Batubara Utama

Coal mining
business

IDR
40,000,000,000

IDR
11,000,000,000

11,000

1,000,000

100.00%
(ถือโดย PT.
Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

Pondok Indah Office
Tower 3, 3rd floor, Jl.
Sultan Iskandar Muda,
Pondok Indah Kav.
V-TA, Jakarta 12310,
Indonesia
Tel : 6221 29328100

25

PT. ITM Energi
Utama

Energy
business

IDR
1,200,000,000,000

IDR
300,000,000,000

300,000

1,000,000

99.99%
(ถือโดย PT.
Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

Pondok Indah Office
Tower 3, 3rd floor,
Jl. Sultan Iskandar
Muda, Pondok Indah
Kav. V-TA, Jakarta
12310, Indonesia
Tel : 6221 29328100
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ว

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)
300,000

26

PT. ITM Banpu
Power

Investment in
power
business

IDR
1,200,000,000,000

IDR
300,000,000,000

27

PT. Gas Emas

Fuel Distributor
for Mining
business

IDR
38,900,000,000

IDR
16,532,500,000

1,700,000

28

PT. Tepian
Indah Sukses

Coal Mining in
Indonesia

IDR
3,000,000,000

IDR
1,000,000,000

29

PT. Nusa
Persada
Resources

Coal Mining in
Indonesia

IDR
10,000,000,000

IDR
3,700,000,000

มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย
1,000,000

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)

ที่ตั้ง

70.00%
Pondok Indah Office
(ถือโดย PT. Indo Tower 3, 3rd floor,
Tambangraya Jl. Sultan Iskandar
Megah Tbk) Muda, Pondok Indah
30.00%
Kav. V-TA, Jakarta
(ถือโดย บริษัท 12310, Indonesia
บ้านปู เพาเวอร์ Tel : 6221 29328100
จากัด (มหาชน))

9,725

91.99%
(ถือโดย PT
Indo
Tambangraya
Megah Tbk)
6.01%
(ถือโดย PT
ITM
Indonesia)

1,000

1,000,000

100.00%
(ถือโดย PT.
Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

37,000

100,000

100.00%
(ถือโดย PT.
Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

Wisma 46 Kota BNI
50th Fl., Suite 50.06,
Jl. Jend Sudirman
Kav. 1, Karet Tengsin,
Tanah abang, Jakarta
Pusat
Operational office:
Pondok Indah Office
Tower 3, 3rd floor,
Jl. Sultan Iskandar
Muda, Pondok Indah
Kav. V-TA, Jakarta
12310, Indonesia
Tel : 6221 29328100
Jl. A.M. Sangaji No.
38F No. 9-10, Kel.
Bandara, Kec. Sungai
Pinang, Prov.
Samarinda
Corresponding office:
Pondok Indah Office
Tower 3, 3rd floor,
Jl. Sultan Iskandar
Muda, Pondok Indah
Kav. V-TA, Jakarta
12310, Indonesia
Tel : 6221 29328100
Jl. A.M. Sangaji No.
38F No. 9-10, Kel.
Bandara, Kec. Sungai
Pinang, Samarinda
Corresponding office:
Pondok Indah Office
Tower 3, 3rd floor,
Jl. Sultan Iskandar
Muda, Pondok Indah
Kav. V-TA, Jakarta
12310, Indonesia
Tel : 6221 29328100
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ว

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)
1,000

มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)

1,000,000

100.00%
(ถือโดย PT.
Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

Jl. A.M. Sangaji No.
38F No. 9-10, Kel.
Bandara, Kec. Sungai
Pinang, Prov.
Samarinda
Corresponding office:
Pondok Indah Office
Tower 3, 3rd floor, Jl.
Sultan Iskandar Muda,
Pondok Indah Kav.
V-TA, Jakarta 12310,
Indonesia
Tel : 6221 29328100

ที่ตั้ง

30

PT. Energi
Batubara
Perkasa

Coal Trading

IDR
1,000,000,000

IDR
1,000,000,000

31

PT. Sentral
Mutiara Energy

Major trading
of solid, liquid
and gas fuel
and other
related
products

IDR
150,000,000,000

IDR
131,897,000,000

1,318,970

100,000

100.00%
(ถือโดย PT.
Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

Gd. Menara Pertiwi
Lt.28 Unit C-D Jl.Mega
Kuningan Barat III
Kav.10.1 No.3
Kel.Kuningan Timur,
Kec. Setiabudi Jakarta
Selata -12950
Tel : 6221 25983737

32

PT. Graha
Panca karsa

Coal mining
and major
trading of metal
goods for
construction
material

IDR
500,000,000

IDR
270,000,000

270

1,000,000

75.00%
( ถือโดย PT
Sentral Mutiara
Energy)

Gd. Menara Pertiwi
Lt.28 Unit C-D Jl.Mega
Kuningan Barat III
Kav.10.1 No.3
Kel.Kuningan Timur,
Kec. Setiabudi Jakarta
Selata -12950
Tel : 6221 25983737

100.00%
(ถือโดย Banpu
Singapore
Pte., Ltd.)
100.00%
(ถือโดย Banpu
Australia Co.
Pty., Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia
Tel : 61 2 9266 2700
Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia
Tel : 61 2 9266 2700

100.00%
(ถือโดย
Centennial
Coal Co., Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia
Tel : 61 2 9266 2700

ประเทศออสเตรเลีย
33

Banpu Australia
Co. Pty Ltd

Investment in
coal mining
in Australia

AUD
2,428,021,000

AUD
2,428,021,000

2,428,021,000

1

34

Centennial Coal
Co., Ltd.

Coal Mining
and Marketing

AUD
2,599,783,562

AUD
2,599,783,562

545,126,381

4.80

35

Centennial
Northern Coal
Services Pty Ltd.

Employer
Company for
Newstan
Washery

AUD
1

AUD
1

1

1
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ว

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)
2

มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)

1

100.00%
(ถือโดย
Centennial
Coal Co., Ltd.)
100.00%
(ถือโดย
Centennial
Coal Co., Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia
Tel : 61 2 9266 2700
Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia
Tel : 61 2 9266 2700

ที่ตั้ง

36

Berrima Coal
Pty Ltd.

Dormant

AUD
2

AUD
2

37

Centennial Airly
Pty Ltd.

Coal Mining

AUD
2

AUD
2

2

1

38

Centennial
Angus Place Pty
Ltd.

Coal Mining

AUD
1

AUD
1

1

1

100.00%
(ถือโดย
Centennial
Coal Co., Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia
Tel : 61 2 9266 2700

39

Centennial Coal
Infrastructure
Pty Ltd.

Coal exporting
logistics and
infrastructure

AUD
2

AUD
2

2

1

100.00%
(ถือโดย
Centennial
Coal Co., Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia
Tel : 61 2 9266 2700

40

Centennial Coal Coal Marketing
Servies and
Marketing Pty Ltd.

AUD
1

AUD
1

1

1

100.00%
(ถือโดย
Centennial
Coal Co., Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia
Tel : 61 2 9266 2700

41

Centennial
Northern Mining
Services Pty Ltd.

Dormant

AUD
1

AUD
1

1

1

100.00%
(ถือโดย
Centennial
Coal Co., Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia
Tel : 61 2 9266 2700

42

Centennial
Inglenook Pty
Ltd.

Coal Mining

AUD
1

AUD
1

1

1

43

Centennial
Mandalong Pty
Ltd.

Coal Mining

AUD
1

AUD
1

1

1

44

Centennial
Mannering Pty
Ltd.

Coal Mining

AUD
1

AUD
1

1

1

45

Centennial
Munmorah Pty
Ltd.

Coal Mining
(now Dormant)

AUD
1

AUD
1

1

1

46

Centennial
Myuna Pty Ltd.

Coal Mining

AUD
1

AUD
1

1

1

100.00%
(ถือโดย
Centennial
Coal Co., Ltd.)
100.00%
(ถือโดย
Centennial
Coal Co., Ltd.)
100.00%
(ถือโดย
Centennial
Coal Co., Ltd.)
100.00%
(ถือโดย
Centennial
Coal Co., Ltd.)
100.00%
(ถือโดย
Centennial
Coal Co., Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia
Tel : 61 2 9266 2700
Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia
Tel : 61 2 9266 2700
Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia
Tel : 61 2 9266 2700
Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia
Tel : 61 2 9266 2700
Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia
Tel : 61 2 9266 2700
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ว

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)
1

มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)

1

100.00%
(ถือโดย
Centennial
Coal Co., Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia
Tel : 61 2 9266 2700

100.00%
(ถือโดย
Centennial
Coal Co., Ltd.)
100.00%
(ถือโดย
Centennial
Coal Co., Ltd.)
100.00%
(ถือโดย
Centennial
Coal Co., Ltd.)
100.00%
(ถือโดย
Centennial
Fassifern Pty
Ltd.)
100.00%
(ถือโดย
Powercoal Pty
Ltd.)
100.00%
(ถือโดย
Centennial
Coal Co., Ltd.)
100.00%
(ถือโดย Coalex
Pty Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia
Tel : 61 2 9266 2700
Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia
Tel : 61 2 9266 2700
Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia
Tel : 61 2 9266 2700
Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia
Tel : 61 2 9266 2700

47

Centennial
Newstan Pty Ltd.

Coal Mining

AUD
1

AUD
1

48

Charbon Coal
Pty Ltd.

Coal Mining

AUD
2

AUD
2

2

1

49

Centennial
Coal Mining Clarence Pty Ltd. Clarence JV

AUD
8,800,000

AUD
8,800,000

8,800,000

1

50

Centennial
Fassifern Pty
Ltd.

Coal Mining

AUD
2

AUD
2

2

1

51

Powercoal Pty
Ltd.

Dormant
Holding
company

AUD
4,590,001

AUD
4,590,001

4,590,001

1

52

Powercoal
Superannuation
Pty Ltd.

Superannuation
Company
(Dormant)

AUD
2

AUD
2

2

1

53

Coalex Pty Ltd.

Coal Mining Clarence JV

AUD
7,500,000

AUD
7,500,000

750,000

10

54

Clarence Coal
Investments
Pty Ltd.

Coal Mining Clarence JV

AUD
19,500,002

AUD
19,500,002

55

Clarence
Colliery Pty Ltd.

Coal Mining Clarence JV

AUD
10,000

AUD
10,000

56

Clarence Coal
Pty Ltd.

Coal Mining Clarence JV

AUD
2

57

Collieries
Superannuation
Pty Ltd.

Superannuation
Company
(Dormant)

AUD
2

15,500,002 Ord
A shares
4,000,000
Ord B shares
10,000

1

AUD
2

2

1

AUD
2

2

1

1

ที่ตั้ง

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia
Tel : 61 2 9266 2700
Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia
Tel : 61 2 9266 2700
Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia
Tel : 61 2 9266 2700
100.00% Level 18, 1 Market
(ถือโดย Coalex Street, Sydney NSW
Pty Ltd.) 2000, Australia
Tel : 61 2 9266 2700
100.00% Level 18, 1 Market
(ถือโดย Coalex Street, Sydney NSW
Pty Ltd.) 2000, Australia
Tel : 61 2 9266 2700
100.00% Level 18, 1 Market
(ถือโดย
Street, Sydney NSW
Powercoal Pty 2000, Australia
Ltd.)
Tel : 61 2 9266 2700
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ว

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)
750,000

มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)

2

100.00%
(ถือโดย
Powercoal Pty
Ltd.)
100.00%
(ถือโดย
Powercoal Pty
Ltd.)
100.00%
(ถือโดย
Powercoal Pty
Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia
Tel : 61 2 9266 2700
Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia
Tel : 61 2 9266 2700
Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia
Tel : 61 2 9266 2700

1

100.00%
(ถือโดย
Centennial
Coal Co., Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia
Tel : 61 2 9266 2700

100.00%
(ถือโดย
Centennial
Coal Co., Ltd.)
100.00%
(ถือโดย
Centennial
Coal Co., Ltd.)
100.00%
(ถือโดย
Centennial
Coal Co., Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia
Tel : 61 2 9266 2700
Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia
Tel : 61 2 9266 2700
Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia
Tel : 61 2 9266 2700

100.00%
(ถือโดย
Centennial
Coal Co., Ltd.)
100.00%
(ถือโดย
Centennial
Springvale
Holdings Pty
Ltd.)
100.00%
(ถือโดย
Centennial
Springvale
Holdings Pty
Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia
Tel : 61 2 9266 2700
Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia
Tel : 61 2 9266 2700

58

Elcom Collieries
Pty Ltd.

Dormant

AUD
1,500,000

AUD
1,500,000

59

Huntley Colliery
Pty Ltd.

Dormant

AUD
354,000

AUD
354,000

177,000

2

60

Mandalong
Pastoral
Management
Pty Ltd.

Dormant

AUD
2,736,028

AUD
2,736,028

2

61

Powercoal
Employees
Entitlements
Company Pty
Ltd.
Hartley Valley
Coal Co Pty Ltd.

Employee Trust
Company
Ex Powercoal

AUD
2

AUD
2

10,000,000 Ord
partly paid
shares - $0.20
368,014 Ord
Shares - $2.00
2

Dormant

AUD
1,000,000

AUD
1,000,000

1,000,000

1

63

Ivanhoe Coal
Pty Ltd.

Coal Mining

AUD
2

AUD
2

2

1

64

Centennial
Drilling Services
Pty Ltd.

Drilling
Services

AUD
1,250,000

AUD
1,250,000

65

Centennial
Springvale
Holdings Pty
Ltd.
Centennial
Springvale Pty
Ltd.

Coal Mining

AUD
1

AUD
1

Coal Mining

AUD
1,000,000

AUD
1,000,000

1,000,000

1

Springvale Coal
Pty Ltd.

Coal Mining

AUD
2,000,000

AUD
2,000,000

2,000,000

1

62

66

67

750,000
A Class Shares
250,000
B Class shares
250,000
C Class shares
1

1

1

ที่ตั้ง

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia
Tel : 61 2 9266 2700
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ว

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)
1,000

มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)

1

100.00%
(ถือโดย
Centennial
Springvale
Holdings Pty
Ltd.)
100.00%
(ถือโดย Banpu
Australia Co.
Pty Ltd.)
100.00%
(ถือโดย Banpu
Australia Co.
Pty Ltd.)
100.00%
(ถือโดย
Centennial
Springvale
Holdings Pty
Ltd.)
100.00%
(ถือโดย Banpu
Australia Co.
Pty Ltd.)
100.00%
(ถือโดย
Centennial
Energy
Australia Pty
Limited.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia
Tel : 61 2 9266 2700

ที่ตั้ง

68

Boulder Mining
Pty Ltd.

Coal Mining

AUD
1,000

AUD
1,000

69

AFE Investments
Pty Limited

Mining
Investment

AUD
2

AUD
2

70

Banpu Australia
Resources Pty
Ltd.

Investment in
coal mining

AUD
2

AUD
2

2

1

71

Springvale Coal
Sales Pty
Limited

Coal Marketing

AUD
2

AUD
2

2

1

72

Centennial
Energy Pty
Limited

Renewable
Energy

AUD
2

AUD
2

2

1

73

Airly Solar Pty
Limited

Renewable
Energy

AUD
2

AUD
2

2

1

74

Centennial
Wallarah Pty
Limited

Mining
Investment

AUD
2

AUD
2

2

1

100.00%
(ถือโดย
Centennial
Coal Co., Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia
Tel : 61 2 9266 2700

75

Banpu
Renewable
Australia Pty.
Limited

Renewable
Energy

AUD
2

AUD
2

2

1

100.00%
(ถือโดย บริษัท
บ้านปู เน็กซ์
จากัด)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia
Tel : 61 2 9266 2700

76

Hunnu Coal Pty
Ltd.

Coal mining
and trading

AUD
284,688,631

AUD
284,688,631

400,752,717

ไม่มีการ
100.00%
กาหนด
(ถือโดย Banpu
มูลค่าหุน้ ต่อ
Minerals
หน่วย*
(Singapore)
Pte. Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia
Tel : 61 2 9266 2700

2

1

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia
Tel : 61 2 9266 2700
Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia
Tel : 61 2 9266 2700
Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia
Tel : 61 2 9266 2700

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia
Tel : 61 2 9266 2700
Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia
Tel : 61 2 9266 2700
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ว

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)

มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)

100.00%
(ถือโดย Banpu
Minerals
(Singapore)
Pte. Ltd.)
100.00%
(ถือโดย Banpu
Power
Investment
Co., Ltd.)

ที่ตั้ง

สาธารณรัฐประชาชนจีน
Banpu
(Shanghai)
Trading Co., Ltd.

Coal Trading

CNY
50,000,000

CNY
50,000,000

NA

NA

78

Shijiazhuang
Chengfeng
Cogen Co., Ltd.

Power and
steam
generation and
sales

USD
30,516,000

USD
30,516,000

NA

NA

79

Banpu
Investment
(China) Ltd.

Investment in
power
business

USD
30,000,000

USD
30,000,000

NA

NA

80

Tangshan
Banpu Heat and
Power Co., Ltd.

Power and
steam
generation and
sales

USD
78,082,200

USD
78,082,200

NA

NA

81

Zouping Peak
CHP Co., Ltd

Power and
steam
generation and
sales

CNY
261,800,000

CNY
261,800,000

NA

NA

82

BPP Renewable
Invesment
(China) Co., Ltd

Investment in
renewable
energy
business

USD
160,000,000

USD
97,620,000

NA

NA

83

Anqiu Huineng
Renewable
Energy Co., Ltd.

Solar power
generation

CNY
66,000,000

CNY
66,000,000

NA

NA

77

Unit 507, No.20
Jiafeng Road, Pilot
Free Trade Zone
(Shanghai), P.R.China
Tel : (8610) 57580337
East of Jingshen
Highway, Zhengding
County, Shijiazhuang
City, Hebei Province,
P.R.China, 050800
Tel : (836311)
85176918
100.00% Unit 508, 5th Floor,
(ถือโดย Banpu Tower 21, No. 10
Power
Jiuxianqiao
Investment Road, Chaoyang
Co., Ltd.) District, Beijing,
P.R.China
Tel : (8610) 57580388
West of Gujiaying
87.92%
(ถือโดย Pan- Villiage, Bencheng
Western Energy Town, Luannan
Corporation County, Tangshan
LLC)
City, Hebei Province,
12.08%
(ถือโดย Banpu P.R.China, 063500
Investment Tel : (86315) 4168274
(China) Ltd.)
70.00%
Handian Town,
(ถือโดย
Zouping County,
Zouping Peak Binzhou City,
Pte. Ltd.) Shandong Province,
P.R.China, 256209
Tel : (86543) 4615655
100.00% Unit 108, No. 26
(ถือโดยบริษัท Jiafeng Road, Pilot
บ้านปู เน็กซ์ Free Trade Zone,
จากัด )
Shanghai Province,
P.R.China
Tel : (8610) 57580388
100.00% 1st Floor, Unit 1,
(ถือโดย BPP Dafugou Villiage,
Renewable Wushan Town, Anqiu
Investment County, Weifang City,
(China) Co., Shandong Province,
Ltd.)
P.R.China
Tel : (8610) 57580310
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ว

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)
NA

มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)

NA

100.00%
(ถือโดย BPP
Renewable
Investment
(China) Co.,
Ltd.)

100.00%
(ถือโดย BPP
Renewable
Investment
(China) Co.,
Ltd.)

ที่ตั้ง

84

Weifang Tian'en
Jinshan
Comprehensive
Energy Co.,
Ltd..

Solar power
generation

CNY
83,000,000

CNY
83,000,000

2nd Floor, Unit 1,
Dafugou Villiage,
Wushan Town, Anqiu
County, Weifang City,
Shandong Province,
P.R.China
Tel : ((8610) 57580310

85

Dongping
County Haoyuan
Solar Power
Generation Co.,
Ltd.

Solar power
generation

CNY
69,000,000

CNY
69,000,000

NA

NA

86

Anqiu County
Hui'en PV
Technology Co.,
Ltd.

Solar power
generation

CNY
62,000,000

CNY
62,000,000

NA

NA

87

Jiaxing Deyuan
Energy-Saving
Technology Co.,
Ltd.

Solar power
generation

CNY
150,740,000

CNY
150,735,586

NA

NA

100.00%
(ถือโดย BPP
Renewable
Investment
(China) Co.,
Ltd.)

No. 999 Xianghu
Road, Yaozhuang
Town, Jiashan County,
Jiaxing City, Zhejiang
Province, P.R.China
Tel : (8610) 57580310

88

Banpu Power
Trading
(Shandong) Co.,
Ltd.

Power Trading

CNY
20,00,000

CNY
0

NA

NA

100.00%
(ถือโดย Banpu
Investment
(China) Ltd.)

Unit 2608, Tower C,
No.11 Jingshi Road,
Shizhong District,
Jinan Province,
P.R.China
Tel : (86543) 4866099

89

Banpu Power
Trading (Hebei)
Co., Ltd.

Power Trading

CNY
20,000,000

CNY
0

NA

NA

100.00%
(ถือโดย Banpu
Investment
(China) Ltd.)

(West Wing, 3rd Floor,
Office Building of
Shijiazhuang
Chengfeng CogenCo.,
Ltd.) North of Beiguan
Village, Zhengding
County, Shijiazhuang
City, Hebei Province,
P.R.China
Tel : (86311)
85176969

East side of the north
section of Xishan
Road, Dongping
County, Taian City,
Shandong Province,
P.R.China
Tel : (8610) 57580310
100.00% Unit 2, Longwangmiao
(ถือโดย BPP Village, Dasheng
Renewable Town, Anqiu County,
Investment Weifang City,
(China) Co., Shandong Province,
Ltd.)
P.R.China
Tel : (8610) 57580310
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ว

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)
NA

มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)

NA

100.00%
(ถือโดย BPP
Renewable
Investment
(China) Co.,
Ltd.)
100.00%
(ถือโดย Banpu
Minerals
(Singapore)
Pte. Ltd.)

90

Feicheng Xingyu
Solar Power PV
Technology Co.,
Ltd.

Solar power
generation

CNY
55,000,000

CNY
55,000,000

91

Banpu (Beijing)
Energy Trading
Ltd.

Coal Trading

CNY
80,000,000

CNY
40,000,000

NA

NA

92

Jiangsu Jixin
Electric Power
Co., Ltd.

Solar power
generation

CNY
64,000,000

CNY
64,000,000

NA

NA

ที่ตั้ง

Huangtuling Village,
Anzhan Town,
Feicheng County,
Tai’an City, Shandong
Province, P.R.China
Tel : (8610) 57580310
Unit 508A, 5th Floor,
Tower 21, No.10
Jiuxianqiao Road,
Chaoyang District,
Beijing, P.R.China
Tel : (8610) 57580337
100.00% Zhengwei Villiage,
(ถือโดย BPP Qianfeng Town, Jinhu
Renewable County, Huai'an City,
Investment Jiangsu Province,
(China) Co., P.R.China
Ltd.)
Tel : (8610) 57580310

ประเทศมองโกเลีย
93

Hunnu Altai LLC

Foreign trade,
investment in
coal mining

MNT
94,143,561,104.47

MNT
676,785
94,143,561,104.47

138,490

94

Hunnu Gobi
Altai LLC

Foreign trade,
minerals
exploration,
mining

MNT
155,000,000

MNT
155,000,000

155,000

1,000

95

Hunnu Altai
Minerals LLC

Foreign trade,
minerals
mining

MNT
17,242,032,000

MNT
17,242,032,000

17,242,032

1,000

100.00%
(ถือโดย Hunnu
Investment
Pte. Ltd.)

Suite 1502, Fides
Tower, Gegeenten
Complex, 15th
khoroo, Khan-Uul
district, Ulaanbaatar17011, Mongolia
Tel : (976) 75551221,
(976) 755115
80.00%
Suite 1502, Fides
(ถือโดย Hunnu Tower, Gegeenten
Altai LLC) Complex, 15th khoroo,
Khan-Uul district,
Ulaanbaatar-17011,
Mongolia
Tel : (976) 75551221,
(976) 755115
100.00% Suite 1502, Fides
(ถือโดย Hunnu Tower, Gegeenten
Altai LLC) Complex, 15th khoroo,
Khan-Uul district,
Ulaanbaatar-17011,
Mongolia
Tel : (976) 75551221,
(976) 755115
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

96

Hunnu
Resources LLC

Foreign trade,
investment in
coal mining

MNT
MNT
358,566,594,196.57 358,566,594,196.57

97

Munkh Sumber
Uul LLC

Foreign trade

MNT
3,148,769,582.83

MNT
3,148,769,582.83

98

Golden Gobi
Mining LLC

Foreign Trade ,
Mineral
exploration

MNT
18,417,657,766.51

99

Bilegt Khairkhan
Uul LLC

Foreign Trade,
Mineral
exploration

100

Hunnu Power
LLC

Foreign Trade

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ว

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)
223,465,465

มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)

ที่ตั้ง

1,604.57

100.00% Suite 1502, Fides
(ถือโดย Hunnu Tower, Gegeenten
Coal Pty Ltd.) Complex, 15th khoroo,
Khan-Uul district,
Ulaanbaatar-17011,
Mongolia
Tel : (976) 75551221,
(976) 755115

10,000

100.00%
(ถือโดย Hunnu
Resources
LLC)

MNT
1,841,764
18,417,657,766.51

10,000

100.00%
(ถือโดย Hunnu
Resources
LLC)

MNT
30,465,045,204.99

MNT
3,046,504
30,465,045,204.99

10,000

MNT
40,702,000

MNT
40,702,000

10,000

314,876

4,070

Suite 1502, Fides
Tower, Gegeenten
Complex, 15th khoroo,
Khan-Uul district,
Ulaanbaatar-17011,
Mongolia
Tel : (976) 75551221,
(976) 755115

Suite 1502, Fides
Tower, Gegeenten
Complex, 15th khoroo,
Khan-Uul district,
Ulaanbaatar-17011,
Mongolia
Tel : (976) 75551221,
(976) 755115
100.00% Suite 1502, Fides
(ถือโดย Hunnu Tower, Gegeenten
Resources Complex, 15th khoroo,
LLC)
Khan-Uul district,
Ulaanbaatar-17011,
Mongolia
Tel : (976) 75551221,
(976) 755115

100.00%
(ถือโดย Hunnu
Resources
LLC)

Suite 1502, Fides
Tower, Gegeenten
Complex, 15th khoroo,
Khan-Uul district,
Ulaanbaatar-17011,
Mongolia
Tel : (976) 75551221,
(976) 755115

หน้า 187

101

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

Munkhnoyon
Suvraga LLC

Foreign trade,
minerals
mining,
tourism,
construction
material sale

MNT
184,702,055,850

MNT
184,702,055,850

ทุนชาระแล้ว

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)
184,702,055

มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)

1,000

100.00%
(ถือโดย Hunnu
Resources
LLC)

Suite 1502, Fides
Tower, Gegeenten
Complex, 15th khoroo,
Khan-Uul district,
Ulaanbaatar-17011,
Mongolia
Tel : (976) 75551221,
(976) 755115

หุน้ สามัญ
50.00%
(ถือโดยบริษัท
บ้านปู มิน
เนอรัล จากัด)
หุน้ บุริมสิทธิ
50.00%
(ถือโดย
Banpu Coal
Investment
Co., Ltd.)
100.00%
(ถือโดย Banpu
Minerals
(Singapore)
Pte. Ltd.)
100.00%
(ถือโดย Asian
American
Coal, Inc.)
100.00%
(ถือโดย Hunnu
Coal Pty Ltd)

One Marina
Boulevard, #28-00
Singapore 018989
Tel : 65 6890 7188

ไม่มีการ
100.00%
กาหนดมูลค่า (ถือโดย Banpu
Power
หุน้ ต่อหน่วย*
International
Limited)
ไม่มีการ
100.00%
กาหนดมูลค่า (ถือโดย Banpu
หุน้ ต่อหน่วย*
Power
Investment
Co., Ltd.)
ไม่มีการ
100.00%
กาหนดมูลค่า (ถือโดย บริษัท
หุน้ ต่อหน่วย* บ้านปู เน็กซ์
จากัด )

8 Marina Boulevard
#05-02, Marina Bay
Financial Centre,
Singapore 018981
Tel : 65 6338 1888
8 Marina Boulevard
#05-02, Marina Bay
Financial Centre,
Singapore 018981
Tel : 65 6338 1888
8 Marina Boulevard
#05-02, Marina Bay
Financial Centre,
Singapore 018981
Tel : 65 6338 1888

ที่ตั้ง

สาธารณรัฐสิงคโปร์
102

Banpu Minerals
(Singapore) Pte.
Ltd.

Investment in
coal mining

NA

SGD 17,670,002
USD 11,000,000

17,670,002
17,670,002

ไม่มีการ
กาหนดมูลค่า
หุน้ ต่อหน่วย*

103

BMS Coal Sales
Pte. Ltd.

Coal trading
including coal
agent and coal
blending

NA

USD
5,000,000

5,000,000

ไม่มีการ
กาหนดมูลค่า
หุน้ ต่อหน่วย*

104

Banpu
Singapore Pte.
Ltd.

Investment in
coal business

NA

SGD
1,500,000
USD
2,636,094,931.94
SGD
100
USD
35,100,188.82

105

Hunnu
Investments Pte.
Ltd.

Investment in
coal business

NA

106

Banpu Power
Investment Co.,
Ltd.

Investment in
power business

NA

USD
90,177,391

107

Zouping Peak
Pte. Ltd.

Investment in
power
business

NA

SGD
2
CNY
140,495,758

108

Banpu
Renewable
Singapore Pte.
Ltd.

Investment in
renewable
energy
business

NA

JPY
9,760,029,719.80
USD
55,987,676.69

1,500,000

ไม่มีการ
กาหนดมูลค่า
หุน้ ต่อหน่วย*

2,608,711,709
100

ไม่มีการ
กาหนดมูลค่า
หุน้ ต่อหน่วย*

35,100,188
83,132,663

2
140,495,758

9,760,029,719
55,987,675

One Marina
Boulevard, #28-00
Singapore 018989
Tel : 65 6890 7188
One Marina
Boulevard, #28-00
Singapore 018989
Tel : 65 6890 7188
One Marina
Boulevard, #28-00
Singapore 018989
Tel : 65 6890 7188
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ว

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)
17,110,001

109

BRE Singapore
Pte. Ltd.

Investment in
renewable
energy
business

NA

USD
17,110,001

110

Banpu
Innovation &
Ventures
(Singapore) Pte.
Ltd.

Research and
development in
disruptive
technology

NA

USD
3,000,000

3,000,000

มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)

ที่ตั้ง

ไม่มีการ
100.00%
กาหนดมูลค่า (ถือโดย บริษัท
หุน้ ต่อหน่วย* บ้านปู เน็กซ์
จากัด )

8 Marina Boulevard
#05-02, Marina Bay
Financial Centre,
Singapore 018981
Tel : 65 6338 1888

ไม่มีการ
100.00%
กาหนดมูลค่า (ถือโดย บริษัท
หุน้ ต่อหน่วย*
บ้านปู อิน
โนเวชั่น แอนด์
เวนเจอร์ส
จากัด)

8 Marina Boulevard
#05-02, Marina Bay
Financial Centre,
Singapore 018981
Tel : 65 6338 1888

สาธารณรัฐมอริเชียส
111

Banpu Coal
Investment
Company
Limited

Investment in
coal mining

USD
11,050,500

USD
11,050,500

11,050,500

1

100.00%
(ถือโดยบริษัท
บ้านปู มินเนอรัล
จากัด)

4th Floor, Ebene
Skies,Rue de L'
Institut, Ebene,
Republic of Mauritius
Tel : 230 404 8000
100.00% 4th Floor, Ebene
(ถือโดยบริษัท Skies,Rue de L'
บ้านปู จากัด Institut, Ebene,
(มหาชน)) Republic of Mauritius
Tel : 230 404 8000

112

BP Overseas
Development
Company
Limited

Investment in
coal mining

USD
515,533,002

USD
515,533,002

515,533,002

1

113

BPIN Investment
Company
Limited

Investment in
renewable
energy

USD
212,497,600

USD
212,497,600

212,497,600

1

100.00%
(ถือโดยบริษัท
บ้านปู เน็กซ์
จากัด )

4th Floor, Ebene
Skies,Rue de
L' Institut, Ebene,
Republic of Mauritius
Tel : 230 404 8000

114

Banpu Power
International
Limited

Investment in
power
business

USD
85,050,000

USD
85,050,000

85,050,000

1

100.00%
(ถือโดยบริษัท
บ้านปู เพาเวอร์
จากัด (มหาชน))

4th Floor, Ebene
Skies,Rue de
L' Institut, Ebene,
Republic of Mauritius
Tel : 230 404 8000

USD
50,000,000

USD
40,917,026

40,917,026

1

100.00%
(ถือโดย BP
Overseas
Development
Company
Limited)

Geneva Place, 2nd
Floor, #333 Waterfront
Drive, Road Town,
Tortola, British Virgin
Islands
Tel : 284 494 4388

หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
115

Asian American
Coal, Inc.

Investment in
coal mining

หมู่เกาะเคย์แมน
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ชื่อบริษัท
116

Pan-Western
Energy
Corporation LLC

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ว

Investment in
power
bussiness

USD
100,000

USD
100,000

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)
10,000,000

มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)

ที่ตั้ง

0.01

100.00%
(ถือโดย Banpu
Power
Investment
Co., Ltd.)

PO Box 309, Ugland
House, Grand
Cayman, KY1-1104
Cayman Islands
Tel : 1 345 949 8066

ประเทศญี่ปุ่น
117

Aizu Land Solar
G.K.

Land owner of
Solar project

NA

JYP
100,000

NA

ไม่มีการ
กาหนดมูลค่า
หุน้ ต่อหน่วย*

100.00%
(ถือโดย Aura
Land
Development
Pte., Ltd.)

Kasumigaseki
Building, 33rd Floor,
3-2-5, Kasumigaseki,
Chiyoda-ku, Tokyo,
Japan 100-6033
Tel : 81 3 6205 4665

118

Banpu Power
Trading G.K.

Energy Trading

NA

JYP
100,000,000

NA

ไม่มีการ
100.00%
กาหนดมูลค่า (ถือโดย Banpu
หุน้ ต่อหน่วย* Renewable
Singapore Pte.
Ltd.)

Kasumigaseki
Building, 33rd Floor,
3-2-5, Kasumigaseki,
Chiyoda-ku, Tokyo,
Japan 100-6033
Tel : 81 3 6205 4665

119

Banpu Japan
K.K..

Investment in
renewable
energy business

NA

JYP
83,500,000

13,700

ไม่มีการ
100.00%
กาหนดมูลค่า (ถือโดย บริษัท
หุน้ ต่อหน่วย* บ้านปู เน็กซ์
จากัด )

Kasumigaseki
Building, 33rd Floor,
3-2-5, Kasumigaseki,
Chiyoda-ku, Tokyo,
Japan 100-6033
Tel : 81 3 6205 4665

Investment
in oil and gas
business

USD
938,000,100

USD
938,000,100

938,000,100

1

0.01

สหรัฐอเมริกา
120

Banpu North
America
Corporation

121

BKV Corporation Investment
in oil and gas
business

USD
3,000,000,000

USD
1,170,840,000

117,084,000

122

Kalnin Venture
LLP

Investment
in oil and gas
business

USD
NA

USD
18,576,245

NA

ไม่มีการ
กาหนดมูลค่า
หุน้ ต่อหน่วย*

123

BKV LLP

Investment
in oil and gas
business

USD
NA

USD
228,906,976

NA

ไม่มีการ
กาหนดมูลค่า
หุน้ ต่อหน่วย*

124

BKV Chaffee
Corners, LLC

Investment
in oil and gas
business

USD
NA

USD
109,529,841

NA

ไม่มีการ
กาหนดมูลค่า
หุน้ ต่อหน่วย*

100.00% 2711 Centerville
(ถือโดย บริษัท Road, Suite 400,
บีโอจี จากัด) Wilmington, Delaware
19808
Tel : 1 302 654 7584
96.30%
1200 17th Street,
(ถือโดย Banpu Suite 2100, Denver,
North America Colorado 80202
Corporation) Tel : 1 720 375 9680
100.00% 1200 17th Street,
(ถือโดย BKV Suite 2100, Denver,
Corporation) Colorado 80202
Tel : 1 720 375 9680
100.00% 1200 17th Street,
(ถือโดย BKV Suite 2100, Denver,
Corporation) Colorado 80202
Tel : 1 720 375 9680
100.00% 1200 17th Street,
(ถือโดย BKV Suite 2100, Denver,
LLP)
Colorado 80202
Tel : 1 720 375 9680
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ว

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)
NA

มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย

125

BKV Chelsea,
LLC

Investment
in oil and gas
business

USD
NA

USD
205,285,594

ไม่มีการ
กาหนดมูลค่า
หุน้ ต่อหน่วย*

126

BKV Operating,
LLC

Investment
in oil and gas
business

USD
NA

USD
195,541,343

NA

ไม่มีการ
กาหนดมูลค่า
หุน้ ต่อหน่วย*

127

BKV Barnett,
LLC

Investment
in oil and gas
business

USD
NA

USD
406,000,000

NA

ไม่มีการ
กาหนดมูลค่า
หุน้ ต่อหน่วย*

128

Banpu
Innovation &
Ventures LLC

Research and
development in
disruptive
technology

USD
1,000,000

USD
1,000,000

1,000,000

ไม่มีการ
กาหนดมูลค่า
หุน้ ต่อหน่วย*

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)

ที่ตั้ง

100.00% 1200 17th Street,
(ถือโดย BKV Suite 2100, Denver,
LLP)
Colorado 80202
Tel : 1 720 375 9680
100.00% 1200 17th Street,
(ถือโดย BKV Suite 2100, Denver,
LLP)
Colorado 80202
Tel : 1 720 375 9680
100.00% 1200 17th Street,
(ถือโดย BKV Suite 2100, Denver,
LLP)
Colorado 80202
Tel : 1 720 375 9680
100.00% 1150 North Market
(ถือโดย Banpu Street, Suite 1300,
Innovation & Wilmington, Delaware
Ventures 19801
(Singapore) Tel : 1 302 427 7650
Pte. Ltd.)

ประเทศเวียดนาม
129

BPP Vinh Chau
Wind Power
Limited Liability
Company

Wind Power
VND
Production,
427,395,900,000
Power
transmission and
distribution

VND
427,395,900,000

NA

ไม่มีการ
100.00%
กาหนดมูลค่า (ถือโดย BRE
หุน้ ต่อหน่วย* Singapore Pte.
Ltd.)

22 Bui Thi Xuan
Street, Quarter 1,
Ward 2, Soc Trang
City, Soc Trang
Province, Vietnam
Tel : 849 0988 5015

130

Banpu Vietnam
LLC

Management
consulting
services (Except
for financial,
accounting and
legal
consultancy)

VND
23,000,000,000

VND
23,000,000,000

NA

ไม่มีการ
กาหนดมูลค่า
หุน้ ต่อหน่วย*

100.00%
(ถือโดยบริษัท
บ้านปู จากัด
(มหาชน))

8th Floor, Friendship
Tower, 31 Le Duan
Street, Ben Nghe
Ward, District 1,
Ho Chi Minh City,
Vietnam
Tel : 849 0748 4047

AUD
600,000

AUD
600,000

1

16.66%
(ถือโดย
Centennial
Coal Co., Ltd.)

Port Kembla Road,
Inner Harbour ,
Wollongong NSW
2520, Australia
Tel : 61 2 4288 0288

บริษัทร่วม
ประเทศออสเตรเลีย
131

Port Kembla
Coal Terminal
Limited

Ship loading
Coal Port

600,000

ประเทศญี่ปุ่น
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ชื่อบริษัท
132

133

ประเภทธุรกิจ

FOMM
Corporation

Planning,
developing,
manufacturing
and selling of
compact electric
vehicle
Global
Electricity sales
Engineering Co., and resource
Ltd.
aggregator of
virtual power
plant

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ว

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)
2,046,635

มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)

ไม่มีการ
กาหนดมูลค่า
หุน้ ต่อหน่วย*

21.45%
(ถือโดยบริษัท
บ้านปู เน็กซ์
จากัด )

7‐7 Shinkawasaki,
Saiwai‐ku, Kawasaki‐
shi, Kanagawa
212-0032
Tel : 81 4 4200 4020

ที่ตั้ง

NA

JPY
3,505,170,250

NA

JYP
304,000,000

3,620,000

ไม่มีการ
กาหนดมูลค่า
หุน้ ต่อหน่วย*

19.90%
(held by
Banpu
Renewable
Singapore Pte.
Ltd.)

Nishiko Living Kashii
2nd Floor, 1-1-1,
Kashii, Higashi-ku,
Fukuoka city,
Fukuoka pref. Japan
813-0011
Tel : 81 92 692 7547

NA

SGD
59,737,835.50

385,699

ไม่มีการ
กาหนดมูลค่า
หุน้ ต่อหน่วย*

47.68%
(ถือโดย BPIN
Investment
Company
Limited)

66 Kallang Pudding
Road, #05-02 Hor
Kew Business Centre,
Singapore 349324
Tel : 65 6846 0180

บาท
1,442,120

บาท
1,442,120

144,212

10

หุน้ บุริมสิทธิ
30.66%
(ถือโดยบริษัท
บ้านปู เน็กซ์
จากัด)

256 ซอยศูนย์วิจยั ถนน
พระราม 9 ซอย 17 แขวง
บางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 086 887
4796

IDR
1,000,000,000

IDR
600,000,000

600

สาธารณรัฐสิงคโปร์
134

Durapower
Holdings Pte.
Ltd.

Manufacturing of
Lithium-Ion
Battery (LiB) for
EV and Energy
Storage System
(ESS)

ประเทศไทย
135

บริษัท เออร์เบิน
ธุรกิจยานยนต์
โมบิลิตี ้ เทค จากัด ไฟฟ้า

การร่วมค้า
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
136

PT Nusantara
Timur Unggul

Fuel Distributor

1,000,000

33.34%
Gedung Graha
(ถือโดย PT. Indramas 4th Fl., Jalan
ITM Indonesia) AIP II K.S. Tubun Raya
No. 77, Palmerah,
West Jakarta
Corresponding office:
Pondok Indah Office
Tower 3, 3rd floor, Jl.
Sultan Iskandar Muda,
Pondok Indah Kav. VTA, Jakarta 12310,
Indonesia
Tel : 6221 29328100
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ว

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)

มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)

45.00%
(ถือโดย Asian
American
Coal, Inc.)

ที่ตั้ง

สาธารณรัฐประชาชนจีน
137

Shanxi Gaohe
Energy Co., Ltd.

Coal minig in
China

CNY
1,519,860,000

CNY
1,519,860,000

NA

NA

138

Hebi Zhong Tai
Mining Co., Ltd

Investment in
coal mining

CNY
783,330,000

CNY
783,330,000

NA

NA

139

Shanxi Lu
Guang Power
Co., Ltd.

Power
generating and
sales

CNY
1,745,818,000

CNY
1,500,000,000

NA

NA

Haojiazhuang Town,
Changzhi County,
Changzhi City, Shanxi
Province, P.R.China
Tel : (8610) 5820
3663
40.00%
Sikuang Industrial
(ถือโดยบริษัท Park, Hebiji, Hebei
บ้านปู มินเนอรัล City, Henan Province,
จากัด)
P.R.China
Tel : (8639) 2291
7401-2
30.00%
Songcun Town,
(ถือโดย Banpu Zhangzi County,
Power
Changzhi City, Shanxi
Investment Province, P.R.China
Co., Ltd.) Tel : (86355) 8580511

ประเทศญี่ปุ่น
140

Hokkaido Solar
Estate G.K.

Land owner of
solar project

NA

JYP
10,000,000

NA

141

Digital Energy
Solutions
Corporation

Electricity sales
and
management

NA

JYP
50,000,000

5,000

ไม่มีการ
60.00%
กาหนด
(ถือโดยบริษัท
มูลค่าหุน้ ต่อ บ้านปู เอนเนอร์
หน่วย*
จี เซอร์วิสเซส
(ไทยแลนด์)
จากัด)
ไม่มีการ
49.00%
กาหนด
(ถือโดย Banpu
มูลค่าหุน้ ต่อ Renewable
หน่วย*
Singapore Pte.
Ltd.)

1-1-7 Moto-akasaka,
Minato-ku, Tokyo,
Japan
Tel : 81 3 3560 1115

Kasumigaseki
Building, 33rd Floor,
3-2-5, Kasumigaseki,
Chiyoda-ku, Tokyo,
Japan 100-6033
Tel : 81 3 6205 4665

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
142

Hongsa Power
Company
Limited

Power
generating
and sales

USD
927,000,000

USD
927,000,000

92,700,000

10

40.00%
(ถือโดย บริษัท
บ้านปู เพาเวอร์
จากัด (มหาชน))

NNN Building 4 th
Floor, Room No.D5
Bourichan Road,
Phonsinouane Village,
Sisattanak District,
Vientiane Capital,
Lao PDR
Tel : 856 (0) 2122 483

143

Phu Fai Mining
Company
Limited

Mining
concession

USD
50,000

USD
50,000

5,000

10

37.50%
(ถือโดย บริษัท
บ้านปู เพาเวอร์
จากัด (มหาชน))

NNN Building 4 th
Floor, Room No.D5
Bourichan Road,
Phonsinouane Village,
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ว

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)

มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)

ที่ตั้ง
Sisattanak District,
Vientiane Capital,
Lao PDR
Tel : 856 (0) 2122 483

สาธารณรัฐสิงคโปร์
144

Aura Land
Development
Pte. Ltd.

Investment in
property for
solar energy
business

NA

USD
3,840,989.20

145

Aizu Energy Pte.
Ltd.

Investment in
renewable
energy
business

NA

146

Sunseap Group
Pte. Ltd.

Investment in
renewable
energy
business

NA

3,840,988

ไม่มีการ
75.00%
กาหนดมูลค่า (ถือโดยบริษัท
หุน้ ต่อหน่วย* บ้านปู เอนเนอร์
จี เซอร์วิสเซส
(ไทยแลนด์)
จากัด)

8 Marina Boulevard
#05-02 Marina Bay
Financial Centre,
Singapore 018981
Tel : 65 6338 1888

USD
2,271,979,544.11 2,271,979,543
JPY
17,630,952.87
17,630,949

ไม่มีการ
75.00%
กาหนดมูลค่า (ถือโดย บริษัท
หุน้ ต่อหน่วย* บ้านปู เน็กซ์
จากัด )

8 Marina Boulevard
#05-02 Marina Bay
Financial Centre,
Singapore 018981
Tel : 65 6338 1888

SGD
13,496,103.63
SGD
323,031,364.05

2,366,387

ไม่มีการ
กาหนด
มูลค่าหุน้ ต่อ
หน่วย*

48.63%
(ถือโดย BPIN
Investment
Company
Limited)

2 Boon Leat Terrace,
#04-03/04
Harbourside Building
2, Singapore 119844
Tel : 65 6816 1000

1,192,407

ประเทศไทย
147

บริษัท บีแอลซีพี
เพาเวอร์ จากัด

ผลิตและ
จาหน่าย
กระแสไฟฟ้า

บาท
12,010,000,000

บาท
12,010,000,000

120,100,000

100

50.00%
(ถือโดย บริษัท
บ้านปู โคล
เพาเวอร์ จากัด)

9 ถนนไอ-แปด นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด
อาเภอเมือง จังหวัด
ระยอง ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 038 925 100

148

บริษัท จีอีพีพี
สะอาด จากัด

Integrated
waste
management
platform

บาท
2,666,700

บาท
2,666,700

26,667

100

25.00%
(ถือโดย บริษัท
บ้านปู เน็กซ์
จากัด)

559/186 ถนนนนทรี
แขวงช่องนนทรี เขตยาน
นาวา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 08 4360
2928

หมายเหตุ: * under Corporate Law
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3. ชื่อ สถานทีต่ ง้ั ของบุคคลอ้างอิงอืน่ ๆ
1) นายทะเบียนหุน้ สามัญ

บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ชัน้ 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
10400 โทรศัพท์ 0 2009 9000
Contact center 0 2009 9999

2) นายทะเบียนหุน้ กู้

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2230 1893

3) ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2544 1111
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่: 1 ซอยราษฎร์บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรู ณะ
เขตราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
สถานที่ติดต่อ: 400/22 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2470 3687, 0 2470 1946
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2230 1893

4) ผูส้ อบบัญชี

นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4599
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปร์ส เอบีเอเอส จากัด
ชัน้ 15 อาคารบางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์ เลขที่ 179/74-80
ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2844 1000

5) ที่ปรึกษาทางการเงิน

--ไม่ม-ี -
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6) ที่ปรึกษาหรือผูจ้ ดั การภายใต้สญ
ั ญาการจัดการ

บริษัทฯ ไม่ได้วา่ จ้างที่ปรึกษาและหรือผูจ้ ดั การภายใต้สญ
ั ญาการ
จัดการ เป็ นการประจาถาวร แต่จะมีการว่าจ้างที่ปรึกษา (เช่น ที่
ปรึกษาทางการเงิน) เป็ นการเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีตามความ
จาเป็ นในการดาเนินงานเป็ นครัง้ คราว การบริหารงานบริษัทฯ จะ
ดาเนินการภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการบริษัทเป็ น
สาคัญ

7) สถาบันการเงินที่ตดิ ต่อเป็ นประจา

ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินทัง้ ในและต่างประเทศ
ประมาณ 30 แห่ง
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ส่วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
(1) ทุนจดทะเบียน
ชื่อบริษัท
:
ชื่อภาษาอังกฤษ
:
ชื่อในการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์:
ประกอบธุรกิจหลัก
:
เลขทะเบียนบริษัท
:
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนที่เรียกชาระแล้ว

:

จานวนหุน้
ราคาพาร์

:
:

บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
Banpu Public Company Limited
BANPU
พลังงาน
บมจ. 152
5,074,581,515 บาท*
ประกอบด้วยหุน้ สามัญ 5,161,925,515 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
5,074,581,515 บาท*
ประกอบด้วยหุน้ สามัญ 5,074,581,515 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
5,074,581,515 หุน้ *
1 บาท (หนึ่งบาท)

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 บริษัทฯ ดาเนินการลดทุนจดทะเบียนชาระแล้ว จาก 5,161,925,515 บาท เป็ น
5,074,581,515 บาท โดยการตัดหุน้ ที่ซือ้ คืนของบริษัท จานวน 87,344,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท รวม
87,344,000 บาท หลังจดทะเบียนลดทุนแล้วบริษัทฯ จะมีทนุ จดทะเบียนที่ชาระแล้ว จานวน 5,074,581,515 บาท มูล
ค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด (Thai NVDR) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้ออก NVDR ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์อา้ งอิงจานวน 262,398,055 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
5.17 ของหุน้ ที่ออกและชาระแล้ว ณ วันดังกล่าว ทัง้ นีผ้ ถู้ ือ NVDR จะได้รบั ผลประโยชน์จากหุน้ ของบริษัทฯ ที่นาไป
อ้างอิงทุกประการ แต่ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ เนื่องจากมิใช่ผู้ถือหุน้ โดยตรงของบริษัทฯ
แต่ทงั้ นีใ้ นทางปฏิบตั ิ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด จะเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยจะออกเสียงลงคะแนนตามดุลยพินิจ
อิสระของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด มิใช่ออกเสียงตามคาสั่งของผูถ้ ือ NVDR ทัง้ นีจ้ านวนหุน้ ของบริษัทฯ ที่ผลู้ งทุน
เข้ามาลงทุนใน NVDR นัน้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึง่ บริษัทฯ จะไม่สามารถกาหนดได้ อย่างไรก็ตามผูล้ งทุนสามารถ
ตรวจสอบจานวนหุน้ ที่เป็ น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ www.set.or.th/nvdr
ข้อจากัดการถือหุน้ ของชาวต่างชาติ
ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุน้ ของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของจานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้ว
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หุน้ ของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีประมาณร้อยละ 9.31 ของทุนชาระแล้ว
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7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี ้
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
1. กลุ่มครอบครัวว่องกุศลกิจ
บริษัท นา้ ตาลมิตรผล จากัด
บริษัท ทีเอ็มอี แคปิ ตอล จากัด
บริษัท ซิตี ้ โฮลดิง้ จากัด
บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จากัด
บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จากัด
บริษัท ทุนมิตรสยาม จากัด
บริษัท แปซิฟิก ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จากัด
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จากัด
บริษัท ยูฟินเวส จากัด
บริษัท นา้ ตาลมิตรกาฬสินธุ์ จากัด
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
3. สานักงานประกันสังคม
4. นายประทีป ตัง้ มติธรรม
5 South East Asia UK (Type C) Nominees Limited
6. Credit Suisse AG, Singapore Branch
7. State Street Europe Limited
8. N.C.B. Trust Limited-Polunin Developing Countries Fund, LLC
9. East Fourteen Limited-Dimensional Emer MKT value FD
10. กองทุนเปิ ด บัวหลวงหุน้ ระยะยาว
รวม

จานวนหุ้นทีถ่ ือ

ร้อยละ

482,055,820
288,309,528
73,210,200
41,251,700
35,611,300
30,438,448
14,916,382
13,646,682
12,311,744
11,633,000
9,606,042
262,398,055
146,165,700
96,625,500
85,955,335
78,551,450
51,830,152
34,220,500
32,925,150
31,760,600
1,833,423,288

9.50
5.68
1.44
0.81
0.70
0.60
0.29
0.27
0.24
0.23
0.19
5.17
2.88
1.90
1.69
1.55
1.02
0.67
0.65
0.63
36.11

หมายเหตุ :
- บริษัท นา้ ตาลมิตรผล จากัด มีผถู้ ือหุน้ ประกอบด้วย บริษัท นา้ ตาลมิตรสยาม จากัด ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 99.99 ของทุน
ชาระแล้ว
- บริษัท ทีเอ็มอี แคปิ ตอล จากัด มีผถู้ ือหุน้ ประกอบด้วยดังนี ้
1. ตระกูลครอบครัวว่องกุศลกิจ ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 80.01 ของทุนชาระแล้ว
2. บริษัท ยูฟินเวส จากัด ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 15.23 ของทุนชาระแล้ว
3. ตระกูลกาญจนกาเนิด ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 3.82 ของทุนชาระแล้ว
4. ตระกูลพุทธพงษ์ศิรพิ ร ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 0.94 ของทุนชาระแล้ว
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- บริษัท ซิตี ้ โฮลดิง้ จากัด มีผถู้ ือหุน้ ประกอบด้วยดังนี ้
1. ตระกูลว่องกุศลกิจ ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 90.50 ของทุนชาระแล้ว
2. ตระกูลกาญจนกาเนิด ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 6.00 ของทุนชาระแล้ว
3. ตระกูลพุทธพงษ์ศิรพิ ร ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 2.00 ของทุนชาระแล้ว
4. ตระกูลเจนลาภวัฒนกุล ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 1.50 ของทุนชาระแล้ว
- บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จากัด มีผถู้ ือหุน้ ประกอบด้วย บริษัท นา้ ตาลมิตรผล จากัด ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 87.56
ของทุนชาระแล้ว
- บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จากัด มีผถู้ ือหุน้ ประกอบด้วย บริษทั รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จากัด ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ
99.99 ของทุนชาระแล้ว
- บริษัท ทุนมิตรสยาม จากัด มีผถู้ ือหุน้ ประกอบด้วย บริษัท นา้ ตาลมิตรสยาม จากัด ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 99.99 ของทุน
ชาระแล้ว
- บริษัท แปซิฟิก ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จากัด มีผถู้ ือหุน้ ประกอบด้วย บริษัท นา้ ตาลมิตรผล จากัด ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 99.99
ของทุนชาระแล้ว
- บริษัท ยูฟินเวส จากัด มีผถู้ ือหุน้ ประกอบด้วย บริษัท ทีเอ็มอี แคปิ ตอล จากัด ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 100 ของทุนชาระแล้ว
- บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จากัด มีผถู้ ือหุน้ ประกอบด้วย บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จากัด ถือหุน้
อยู่รอ้ ยละ 51.04 ของทุนชาระแล้ว
- บริษัท นา้ ตาลมิตรกาฬสินธุ์ จากัด มีผถู้ ือหุน้ ประกอบด้วย บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จากัด ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ
99.99 ของทุนชาระแล้ว
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7.3 การออกหลักทรัพย์อ่นื
(1) หลักทรัพย์ท่เี ป็ นตราสารหนี ้ (หุน้ กู)้
รายละเอียดหุน้ กู้

หุน้ กูบ้ า้ นปู
ครัง้ ที่ 1/2554
ชุดที่ 2
บมจ. บ้านปู

หุน้ กูบ้ า้ นปู
ครัง้ ที่ 1/2554
ชุดที่ 3
บมจ. บ้านปู

หุน้ กูบ้ า้ นปู
ครัง้ ที่ 1/2554
ชุดที่ 4
บมจ. บ้านปู

หุน้ กูบ้ า้ นปู
ครัง้ ที่ 1/2555
ชุดที่ 2
บมจ. บ้านปู

หุน้ กูบ้ า้ นปู
ครัง้ ที่ 1/2556

4,000
ล้านบาท
ระบุช่อื ผูถ้ ือ
ไม่ดอ้ ยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและ
มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

3,500
ล้านบาท
ระบุช่อื ผูถ้ ือ
ไม่ดอ้ ยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและ
มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

2,000
ล้านบาท
ระบุช่อื ผูถ้ ือ
ไม่ดอ้ ยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและ
มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

3,000
ล้านบาท
ระบุช่อื ผูถ้ ือ
ไม่ดอ้ ยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและ
มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

150
ล้านเหรียญสหรัฐ
ระบุช่อื ผูถ้ ือ
ไม่ดอ้ ยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและ
มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

4,000,000 หน่วย
1,000 บาท
4,000
ล้านบาท
4.30% ในปี ที่ 1-4
4.40% ในปี ที่ 5
5.40% ในปี ที่ 6-10
10 ปี
1 เมษายน 2554
1 เมษายน 2564
-ไม่มี-

3,500,000 หน่วย
1,000 บาท
3,500
ล้านบาท
5.08%

2,000,000 หน่วย
1,000 บาท
2,000
ล้านบาท
5.19%

3,000,000 หน่วย
1,000 บาท
3,000
ล้านบาท
5.04%

15,000 หน่วย
10,000 เหรียญสหรัฐ
150
ล้านเหรียญสหรัฐ
4.09%

12 ปี
1 เมษายน 2554
1 เมษายน 2566
-ไม่ม-ี

15 ปี
1 เมษายน 2554
1 เมษายน 2569
-ไม่ม-ี

10 ปี
24 พฤษภาคม 2555
24 พฤษภาคม 2565
-ไม่มี-

10 ปี
4 เมษายน 2556
4 เมษายน 2566
-ไม่มี-

การชาระต้นเงิน
ก่อนครบกาหนดไถ่ถอน

ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะชาระคืน
เงินต้นทัง้ หมด
ในวันครบกาหนด
ไถ่ถอนหุน้ กู้

ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะชาระ
คืนเงินต้นทัง้ หมด
ในวันครบกาหนด
ไถ่ถอนหุน้ กู้

ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะชาระ
คืนเงินต้นทัง้ หมด
ในวันครบกาหนด
ไถ่ถอนหุน้ กู้

ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะชาระคืน
เงินต้นทัง้ หมด
ในวันครบกาหนด
ไถ่ถอนหุน้ กู้

ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะชาระ
คืนเงินต้นทัง้ หมด
ในวันครบกาหนด
ไถ่ถอนหุน้ กู้

มูลค่าการไถ่ถอนตามอายุ
ต่อหน่วย
หลักประกัน
การจัดอันดับเครดิต
ตราสารหนี ้

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

10,000 เหรียญสหรัฐ

-ไม่มีA+
บริษัท ทริสเรทติง้
จากัด

-ไม่ม-ี
A+
บริษัท ทริสเรทติง้
จากัด

-ไม่ม-ี
A+
บริษัท ทริสเรทติง้
จากัด

-ไม่มีA+
บริษัท ทริสเรทติง้ จากัด

-ไม่มีA+
บริษัท ทริสเรทติง้
จากัด

ผูอ้ อกหุน้ กู้
มูลค่ารวมของหุน้ กู้
ประเภทของหุน้ กู้

จานวนหุน้ กู้
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
มูลค่าที่ยงั ไม่ได้ไถ่ถอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบีย้ ต่อปี

อายุหนุ้ กู้
วันที่ออกหุน้ กู้
วันครบกาหนดไถ่ถอน
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ
กาหนดของผูถ้ ือหุน้ และผู้
ออกหุน้ กู้

บมจ. บ้านปู
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รายละเอียดหุน้ กู้

หุน้ กูบ้ า้ นปู
ครัง้ ที่ 2/2556
ชุดที่ 2

หุน้ กูบ้ า้ นปู
ครัง้ ที่ 1/2557
ชุดที่ 2

หุน้ กูบ้ า้ นปู
ครัง้ ที่ 1/2558
ชุดที่ 1

หุน้ กูบ้ า้ นปู
ครัง้ ที่ 1/2558
ชุดที่ 2

บมจ. บ้านปู

บมจ. บ้านปู

บมจ. บ้านปู

บมจ. บ้านปู

2,100
ล้านบาท
ระบุช่อื ผูถ้ ือ
ไม่ดอ้ ยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและ
มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

5,000
ล้านบาท
ระบุช่อื ผูถ้ ือ
ไม่ดอ้ ยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและ
มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

1,000
ล้านบาท
ระบุช่อื ผูถ้ ือ
ไม่ดอ้ ยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน

1,750
ล้านบาท
ระบุช่อื ผูถ้ ือ
ไม่ดอ้ ยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน

2,100,000 หน่วย

5,000,000 หน่วย

1,000,000 หน่วย

1,750,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
มูลค่าที่ยงั ไม่ได้ไถ่ถอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบีย้ ต่อปี

1,000 บาท
2,100
ล้านบาท
5.05%

1,000 บาท
5,000
ล้านบาท
4.80%

1,000 บาท
1,000
ล้านบาท
3.85%

1,000 บาท
1,750
ล้านบาท
4.00%

อายุหนุ้ กู้
วันที่ออกหุน้ กู้
วันครบกาหนดไถ่ถอน
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ
กาหนดของผูถ้ ือหุน้ และผู้
ออกหุน้ กู้

12 ปี
10 กรกฏาคม 2556
10 กรกฏาคม 2568
-ไม่มี-

10 ปี
4 กรกฎาคม 2557
4 กรกฎาคม 2567
-ไม่มี-

7 ปี
12 พฤศจิกายน 2558
12 พฤศจิกายน 2565
-ไม่ม-ี

10 ปี
12 พฤศจิกายน 2558
12 พฤศจิกายน 2568
-ไม่ม-ี

การชาระต้นเงิน
ก่อนครบกาหนดไถ่ถอน

ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะชาระคืน
เงินต้นทัง้ หมด
ในวันครบกาหนด
ไถ่ถอนหุน้ กู้

ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะชาระคืน
เงินต้นทัง้ หมด
ในวันครบกาหนด
ไถ่ถอนหุน้ กู้

ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะชาระคืน
เงินต้นทัง้ หมด
ในวันครบกาหนด
ไถ่ถอนหุน้ กู้

ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะชาระคืน
เงินต้นทัง้ หมด
ในวันครบกาหนด
ไถ่ถอนหุน้ กู้

มูลค่าการไถ่ถอนตามอายุ
ต่อหน่วย

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

-ไม่มีA+
บริษัท ทริสเรทติง้ จากัด

-ไม่มีA+
บริษัท ทริสเรทติง้ จากัด

-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

ผูอ้ อกหุน้ กู้
มูลค่ารวมของหุน้ กู้
ประเภทของหุน้ กู้

จานวนหุน้ กู้

หลักประกัน
การจัดอันดับเครดิต
ตราสารหนี ้
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รายละเอียดหุน้ กู้

หุน้ กูบ้ า้ นปู
ครัง้ ที่ 1/2560

หุน้ กูบ้ า้ นปู
ครัง้ ที่ 1/2561

หุน้ กูบ้ า้ นปู
ครัง้ ที่ 1/2562

บมจ. บ้านปู
10,000
ล้านบาท
ระบุช่อื ผูถ้ ือ
ไม่ดอ้ ยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและ
มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

บมจ. บ้านปู
50
ล้านเหรียญสหรัฐ
ระบุช่อื ผูถ้ ือ
ไม่ดอ้ ยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและ
มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

บมจ. บ้านปู
10,000
ล้านบาท
ระบุช่อื ผูถ้ ือ
ไม่ดอ้ ยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและ
มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

1,250,000 หน่วย

10,000,000 หน่วย

5,000 หน่วย

10,000,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
มูลค่าที่ยงั ไม่ได้ไถ่ถอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบีย้ ต่อปี
อายุหนุ้ กู้
วันที่ออกหุน้ กู้
วันครบกาหนดไถ่ถอน
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ
กาหนดของผูถ้ ือหุน้ และผู้
ออกหุน้ กู้

1,000 บาท
1,250
ล้านบาท
4.10%
12 ปี
12 พฤศจิกายน 2558
12 พฤศจิกายน 2570

1,000 บาท
10,000
ล้านบาท
4.17%
10 ปี
21 เมษายน 2560
21 เมษายน 2570

10,000 เหรียญสหรัฐ
50
ล้านเหรียญสหรัฐ
5.25%
10 ปี
8 สิงหาคม 2561
8 สิงหาคม 2571

1,000 บาท
10,000
ล้านบาท
4.00%
10 ปี
22 พฤษภาคม 2562
22 พฤษภาคม 2572

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

การชาระต้นเงิน
ก่อนครบกาหนดไถ่ถอน

ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะชาระคืน
เงินต้นทัง้ หมด
ในวันครบกาหนด
ไถ่ถอนหุน้ กู้

ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะชาระคืน
เงินต้นทัง้ หมด
ในวันครบกาหนด
ไถ่ถอนหุน้ กู้

ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะชาระคืน
เงินต้นทัง้ หมด
ในวันครบกาหนด
ไถ่ถอนหุน้ กู้

ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะชาระคืน
เงินต้นทัง้ หมด
ในวันครบกาหนด
ไถ่ถอนหุน้ กู้

มูลค่าการไถ่ถอนตามอายุ
ต่อหน่วย
หลักประกัน
การจัดอันดับเครดิต
ตราสารหนี ้

1,000 บาท

1,000 บาท

10,000 เหรียญสหรัฐ

1,000 บาท

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มีA+
บริษัท ทริสเรทติง้
จากัด

-ไม่ม-ี
A+
บริษัท ทริสเรทติง้
จากัด

-ไม่มีA+
บริษัท ทริสเรทติง้
จากัด

ผูอ้ อกหุน้ กู้
มูลค่ารวมของหุน้ กู้
ประเภทของหุน้ กู้

จานวนหุน้ กู้

หุน้ กูบ้ า้ นปู
ครัง้ ที่ 1/2558
ชุดที่ 3
บมจ. บ้านปู
1,250
ล้านบาท
ระบุช่อื ผูถ้ ือ ไม่ดอ้ ย
สิทธิ ไม่มีหลักประกัน
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1.4 นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลประมาณร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสารองต่างๆ ทุก
ประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กาหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึน้ อยู่กบั กระแสเงินสดและ
ภาระการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงข้อจากัดทางกฎหมายและความจาเป็ นอื่นๆ
บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปั นจากผลกาไรสุทธิจากการประกอบกิจการหลังหักสารองตามที่กฎหมายกาหนด
โดย
คณะกรรมการจะพิจารณาถึงกาไรจากการดาเนินงาน เงื่อนไขทางการเงิน และความต้องการเงินทุน และเสนอผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล 5 ปี ท่ีผ่านมาของบริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) เป็ นดังนี ้

ปี

เงินปันผล
ประจาปี
(บาทต่อหุน้ )

กาไร (ขาดทุน)
สุทธิ
(ล้านบาท)

เงินปันผล
ครึง่ ปี แรก
(ล้านบาท)

เงินปันผล
ครึง่ ปี หลัง
(ล้านบาท)

เงินปันผล
ประจาปี
(ล้านบาท)

อัตราการจ่าย
เงินปันผล
ต่อกาไรสุทธิ (%)

2559
2560

0.50
0.65

1,677.12
7,900.24

1,216.67
1,548.58

1,265.16
1,806.67

2,481.83
3,355.25

148%
42%

2561

0.70

6,693.73

1,806.67

1,806.67

3,613.34

54%

2562

0.60

(395.26)

1,806.67

1,268.65

3,075.32

n.a.

2563

0.30

(1,786.32)

761.19

761.19

1,522.38

n.a.
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8. โครงสร้างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษทั
โครงสร้างการบริหารของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประกอบด้วย คณะกรรมการ และคณะผูบ้ ริหาร คณะกรรมการบริษัทมีทงั้ สิน้ 13 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จานวน 5 คน กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร 7 คน และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร 1 คน กรรมการอิสระคิดเป็ นจานวนร้อย
ละ 38 ของกรรมการทัง้ คณะ
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มคี ณะกรรมการย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
จานวน 3 คน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (Corporate Governance and Nomination Committee)
จานวน 4 คน และคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน (Compensation Committee) จานวน 4 คน
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประธาน
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนควรเป็ นกรรมการอิสระ และกรรมการทุกคนในคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นกรรมการ
อิสระ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย
1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
2. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
3. นายระวิ คอศิริ
4. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
5. นายสุทศั น์ เศรษฐ์บญ
ุ สร้าง
6. นายพิชยั ดุษฎีกลุ ชัย
7. นายธีรภัทร สงวนกชกร
8. นายพิรยิ ะ เข็มพล
9. นายอนนต์ สิรแิ สงทักษิณ
10. นายเมธี เอือ้ อภิญญกุล
11. นายองอาจ เอือ้ อภิญญกุล
12. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
13. นางสมฤดี ชัยมงคล

ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา / กรรมการ
ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ:
1. ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 4/2563 มีมติแต่งตัง้ นายพิริยะ เข็มพล เป็ นกรรมการบริษัท โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 8 เมษายน
2563 แทน Mr.Sudiarso Prasetio ทีล่ าออกจากการเป็ นกรรมการ เนือ่ งจากครบกาหนดเกษียณอายุ
2. ข้อมูลและประวัตขิ องคณะกรรมการบริษัทในเอกสารแนบ 1
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กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ หรือ นายเมธี เอือ้ อภิญญกุล หรือ
นายองอาจ เอือ้ อภิญญกุล หรือ นายระวิ คอศิริ หรือ นางสมฤดี ชัยมงคล โดยสองในห้าคนลงนามร่วมกันและ
ประทับตราของบริษัทฯ
อานาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท
เพื่อให้อานาจหน้าที่ในเรื่องการกาหนดนโยบาย และการบริหารงานของบริษัทฯ สามารถแบ่งแยกจากกันได้อย่าง
ชัดเจน รวมถึงเพื่อให้บทบาทในการเป็ นผูน้ าคณะกรรมการบริษัท และการกากับดูแลการดาเนินงานของฝ่ ายบริหาร
หรือฝ่ ายจัดการ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้กาหนดให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เป็ นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการบริษัทฯ มีอานาจหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็ นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนกาหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และเป็ นผูช้ ีข้ าดในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ในกรณีท่คี ะแนนเสียงทัง้ 2 ฝ่ ายเท่ากัน
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกากับดูแล
ให้การบริหารจัดการเป็ นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ ือหุน้ อยู่ในกรอบของการมี
จริยธรรมที่ดีและคานึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้สว่ นเสียทุกฝ่ าย
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติท่ี
ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทัง้ ในปัจจุบนั
และในระยะยาว
รวมทัง้ การปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่จดั ตัง้ ขึน้ ตาม
พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
ในการกากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการดาเนินงานในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเป็ นประจาทุกเดือน
นอกจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์และ
ความรูค้ วามสามารถในการสอบทานงบการเงินตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด ได้ปฏิบตั ิหน้าที่สอบ
ทานความถูกต้องของการดาเนินงานด้านการเงิน ด้านการปฏิบตั งิ าน และความเพียงพอของมาตรการการตรวจสอบ
และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัทเป็ นรายไตรมาส
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทได้กาหนด “แนวปฏิบตั ิ บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ว่าด้วย
คณะกรรมการบริษัท” เมื่อปี 2552 เพื่อใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คานิยามที่
เกี่ยวข้อง องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติของกรรมการบริษัท วาระการดารง
ตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่ง
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
การประชุม
คณะกรรมการบริษัทและการออกเสียง ได้มกี ารปรับปรุง แก้ไขเพิม่ เติม แนวทางปฏิบตั ิฯ ดังกล่าว เมื่อปี 2554 ปี 2555
ปี 2557 และปี 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและเพื่อการพัฒนา
บรรษัทภิบาลของคณะกรรมการบริษัท
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แนวปฏิบตั ิบริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2552 ปรับปรุงครัง้ ที่ 5 พ.ศ. 2560
แนวปฏิบตั ิบริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทเป็ นการรวบรวม องค์ประกอบ หน้าที่
ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริษัทที่มกี ารปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล หลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด คณะกรรมการบริษัทจึงออกแนว
ปฏิบตั ิไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้อ 1. แนวปฏิบตั ินเี ้ รียกว่า “แนวปฏิบตั บิ ริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2552
ปรับปรุงครัง้ ที่ 5 พ.ศ. 2560”
ข้อ 2. ให้ใช้แนวปฏิบตั ินตี ้ งั้ แต่วนั ที่ประธานกรรมการบริษัทลงนามเป็ นต้นไปโดยให้ยกเลิกแนวปฏิบตั ิ พ.ศ. 2552
ปรับปรุงครัง้ ที่ 1 พ.ศ. 2554 ปรับปรุงครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2555 ปรับปรุงครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2557 และปรับปรุงครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2560
ข้อ 3. นิยามของคาที่สาคัญ ในแนวปฏิบตั ินี ้
3.1. “บริษัท” หมายความว่า บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
3.2. “คณะกรรมการบริษัท” หมายความว่า คณะกรรมการของบริษัทบ้านปู จากัด (มหาชน)
3.3. “กรรมการบริษัท” หมายความว่า กรรมการของบริษัทบ้านปู จากัด (มหาชน)
3.4. “ประธานกรรมการบริษัท” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการของบริษัท
3.5. “คณะกรรมการชุดย่อย” หมายความว่า คณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
3.6. “ผูท้ ่เี กี่ยวข้อง” หมายถึง บุคคลตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 การกาหนดบทนิยาม
ในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล)
3.7. “บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทที่บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ถือหุน้ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมเกิน
กว่าร้อยละ 50 ของทุนชาระแล้วของบริษัทนัน้
3.8. “บริษัทร่วม” หมายความว่า บริษทั ที่บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ถือหุน้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมน้อย
กว่าร้อยละ 50 ของทุนชาระแล้วของบริษัทนัน้
3.9. “ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่” หมายความว่า ผูท้ ่ถี ือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
3.10. “กรรมการอิสระ” หมายความตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 ลงวันที่ 16
พฤศจิกายน 2559 แต่ให้กรรมการอิสระถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
ข้อ 4. องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท
4.1. มีกรรมการบริษัทจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และเลือกตัง้ โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
4.2. มีกรรมการบริษัทที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่
4.3. มีกรรมการบริษัทที่มคี วามเป็ นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดลุ ยพินจิ อย่างเป็ นอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการบริษัททัง้ หมดและต้องไม่ต่ากว่า 3 คน
4.4. กรรมการบริษัทไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ ต้องมีถ่นิ ที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
4.5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทในคณะกรรมการบริษัทโดยตาแหน่ง
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4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

ประธานกรรมการบริษัทเป็ นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานกรรมการบริษัท ไม่เป็ นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ควรเป็ นกรรมการอิสระ
กรรมการบริษัทแต่ละคนจะเป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยได้ไม่เกิน 2 คณะ หากกรรมการบริษัท
คนใดเป็ นประธานคณะกรรมการชุดย่อยจะเป็ นประธานกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นอีกไม่ได้
4.10. เลขานุการบริษัท ควรเป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ข้อ 5. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา กาหนดเกณฑ์คณ
ุ สมบัติของผูท้ ่จี ะเป็ นกรรมการบริษัท โดยกาหนด
คุณสมบัติท่ใี ช้พิจารณา 3 ประการคือ
5.1. คุณสมบัติท่วั ไป
(1) ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ
(2) ไม่เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้จาคุก เว้นแต่ในความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
(3) ไม่เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดิน
(4) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นบุคคลล้มละลาย
(5) เป็ นผูท้ ่สี ามารถอุทศิ เวลาให้กบั บริษัท ได้อย่างเพียงพอ และเป็ นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่
เกิน 5 บริษัท
(6) มีคณ
ุ ธรรมและความรับผิดชอบต่อผลงาน (integrity and accountability)
(7) ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
(8) มีวฒ
ุ ิภาวะ ความมั่นคง กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็ นอิสระ
(9) ยึดมั่นในการทางานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
(10) คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นว่ามีความสาคัญ
5.2. ความรูค้ วามชานาญเฉพาะด้านเพื่อความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ดา้ นบัญชี
และการเงินด้านกฎหมายธุรกิจของบริษัทการตลาด และอื่นๆ
5.3. กรรมการอิสระต้องมีคณ
ุ สมบัติท่วั ไป และความรูค้ วามชานาญเฉพาะด้าน และต้องมีคณ
ุ สมบัติ
“กรรมการอิสระ” ตามที่กาหนดไว้ในแนวปฏิบตั ินี ้ โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯต้องถือหุน้ ไม่เกินร้อย
ละ 0.5 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของผูข้ ออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ่เี กี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
ข้อ 6. วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง
6.1. กรรมการบริษัทมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
6.2. กรรมการอิสระมีวาระการดารงตาแหน่ง 9 ปี หรือ ไม่เกิน 3 คราวต่อเนื่อง (เริ่มใช้ 19 ธันวาคม 2557)
6.3. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ให้กรรมการบริษัทออกจากตาแหน่งเป็ นจานวนหนึ่งในสามของ
จานวนกรรมการบริษัททัง้ หมด ถ้าจานวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจานวนใกล้ท่สี ดุ กับส่วนหนึ่งในสาม
6.4. กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั เลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้
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6.5. กรรมการบริษัทเกษียณอายุเมื่อมีอายุ 72 ปี โดยมีผลตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประชุมสามัญประจาปี ซึ่งมีขนึ ้
หลังจากที่กรรมการบริษัทผูน้ นั้ มีอายุครบ 72 ปี บริบรู ณ์
6.6. นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออกจากตาแหน่งโดยยื่นใบลาออกต่อบริษัท และการลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึง
บริษัท
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออกโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง และมีจานวนหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือ
หุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(5) ศาลมีคาสั่งให้ออก
ข้อ 7. อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ในการกากับดูแลกิจการของบริษทั บริษัทย่อย และบริษัทร่วม นอกเหนือจากการดาเนินการอื่นใดเพื่อให้
เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัท
กาหนดให้เรื่องดังต่อไปนีเ้ ป็ นอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเป็ นผูพ้ ิจารณา
อนุมตั ิ
7.1. นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนงานงบประมาณประจาปี ของบริษัทฯ
7.2. ผลงานและผลประกอบการประจาเดือนและประจาไตรมาสของบริษัท เทียบกับแผนและงบประมาณ
และแนวโน้มในระยะต่อไปของปี
7.3. การลงทุนในโครงการที่มีมลู ค่าสูงกว่า 1,500 ล้านบาท
7.4. การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รบั อนุมตั ิไว้รวมร้อยละ 15 และมีจานวนเกิน 1,000 ล้าน
บาท
7.5. การซือ้ และจาหน่ายสินทรัพย์
การซือ้ กิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขดั กับเกณฑ์ของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมลู ค่า
เกินกว่าที่มอบอานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7.6. การทาธุรกรรมหรือการกระทาใดๆที่มีผลกระทบที่สาคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนีส้ ิน ยุทธศาสตร์
การทาธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ
7.7. การทาสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทาธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทาธุรกิจปกติท่มี ี
ความสาคัญ
7.8. การทารายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่กาหนด
ใน พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล
7.9. ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนในงบดุลรวมของบริษัท มีอตั ราส่วนหนีส้ ินต่อทุนเกิน 2 ต่อ 1
7.10. การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
7.11. การกูย้ มื เงินรวมทีเ่ กินกว่าที่กาหนดไว้ในงบประมาณมากกว่า 5,000 ล้านบาท
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7.12. การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบตั ิท่มี ีนยั สาคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยงและการเก็บ
รักษาเงิน
7.13. การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมการบริหารงานและการเงิน
7.14. การกาหนดและทบทวนอานาจอนุมตั ิท่มี อบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเจ้าหน้าที่บริหาร
7.15. การแต่งตัง้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ ผูช้ ่วยประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน
7.16. อนุมตั ิโครงสร้างเงินเดือน งบประมาณการปรับเงินเดือน ผลตอบแทนอื่น หรือสูตรการปรับ
ผลตอบแทนอื่นของผูบ้ ริหารและพนักงาน
7.17. การเสนอแต่งตัง้ และการสิน้ สุดสถานภาพของกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท หรือเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท
7.18. การมอบอานาจให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการบริษัท คนใดคน
หนึ่ง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอานาจดังกล่าว
7.19. การแต่งตัง้ และกาหนดอานาจหน้าที่แก่คณะกรรมการย่อย
7.20. การจัดให้มแี ละกากับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ส่งเสริมการมี
จิตสานึกในจริยธรรมและคุณธรรม การปฏิบตั ิตามนโยบายบรรษัทภิบาล คู่มือจริยธรรม และนโยบาย
ต่อต้านคอร์รปั ชั่น
7.21. การแต่งตัง้ กรรมการบริษัทหรือผูบ้ ริหารไปเป็ นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ
7.22. การจดทะเบียนตัง้ บริษัทใหม่ และแจ้งเลิกบริษัท
7.23. การทบทวนวิสยั ทัศน์และพันธกิจ อย่างน้อยทุก 5 ปี
7.24. กรรมการบริษัทมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อมูล
ภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจหรือราคาหุน้ ตาม
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล โดยกาหนดเป็ นข้อปฏิบตั ิดงั นี ้
- ในกรณีท่ขี อ้ มูลเป็ นการรายงานประจารอบระยะเวลาบัญชีได้แก่รายงานผลการดาเนินงานและงบ
การเงินและรายงานประจาปี กรรมการพึงละเว้นการซือ้ ขายหลักทรัพย์บริษัทไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
ก่อนการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
- ในกรณีท่ขี อ้ มูลเป็ นการรายงานตามเหตุการณ์การดาเนินงานของบริษัท ได้แก่ การได้มา/จาหน่าย
ไป

ซึ่งสินทรัพย์รายการที่เกี่ยวโยงกันการร่วม/ยกเลิกการร่วมทุน

การเพิ่มทุน/ลดทุนการออก

หลักทรัพย์ใหม่ การซือ้ หุน้ คืน การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปั นผล หรือเหตุการณ์ท่มี ีผลกระทบต่อราคา
หุน้ ฯลฯ กรรมการพึงละเว้นการซือ้ ขายหลักทรัพย์บริษัทในช่วงเวลาตัง้ แต่ได้รบั ทราบข้อมูลจนถึง
วันที่บริษัทเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
7.25. การปรับเปลี่ยนขอบเขตอานาจพิจารณาอนุมตั ิของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 7.1– 7.24
ข้อ 8. การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการออกเสียง
8.1. กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ ในกรณีท่มี กี ารประชุม
คณะกรรมการผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ การดาเนินการจะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการ
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8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

8.6.

8.7.
8.8.

8.9.

รักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ท่หี น่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกาหนด
ประธานกรรมการบริษัทเป็ นผูเ้ รียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมอบหมายให้ผใู้ ดกระทาแทนก็ได้
ประธานกรรมการบริษัทกาหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานกรรมการบริษัทหรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริษัทไม่นอ้ ยกว่า 7
วันก่อนวันประชุม
ต้องมีกรรมการบริษัทประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการบริษัททัง้ หมดจึงจะนับเป็ นองค์
ประชุม โดยในการลงมติแต่ละวาระต้องมีกรรมการบริษัทที่รว่ มประชุมไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวน
กรรมการบริษัททัง้ หมด
ประธานกรรมการบริษัทเป็ นประธานในที่ประชุม ในกรณีท่ปี ระธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุม
ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ให้กรรมการบริษัทซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม
การวินจิ ฉัยชีข้ าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม
ในการเลือกกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่วา่ งลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ มติ
ของคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการ
บริษัทที่เหลืออยู่
กรรมการบริษัทคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็ นผูช้ ีข้ าด

คณะกรรมการบริษัทได้จดั ให้มีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ
กฎบัตรคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน เพื่อใช้เป็ นแนวทางการดาเนินงานของคณะกรรมการย่อยดังกล่าวด้วย
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มกี ารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุ คน เพื่อให้กรรมการใหม่รบั ทราบความคาดหวังที่
บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการกากับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู ้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดาเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการเยี่ยมชม
หน่วยปฏิบตั ิการด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรูแ้ ละมุมมองใหม่ๆ ให้กบั กรรมการทุกคนทัง้ ในด้านการกากับ
ดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้ารับการ
สัมมนาและศึกษาในหลักสูตรที่เป็ นประโยชน์ ซึ่งจัดขึน้ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันที่
มีช่อื เสียงอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ รวมถึงการจัดสัมมนาร่วมกับฝ่ าย
บริหารเพื่อถ่ายทอดความรู ้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของบริษัทฯ และจัด
ให้ผบู้ ริหารที่ไปร่วมสัมมนาเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆด้านพลังงาน ได้มีโอกาสแบ่งปั นประสบการณ์และความรูท้ ่เี ป็ น
ประโยชน์ให้กบั กรรมการด้วย นอกจากนัน้ ได้จดั ให้กรรมการติดตามความคืบหน้าของโครงการที่สาคัญของบริษัทฯ
และเยี่ยมเยียนผูป้ ฏิบตั ิงานในท้องที่ห่างไกลเพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจเป็ นระยะ ในปี 2563 กรรมการที่เข้ารับการ
อบรมในหลักสูตรต่างๆ ดังนี ้
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รายชื่อกรรมการ
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
(ประธานกรรมการ)

หลักสูตรอบรม/สัมมนา

สถาบัน

วันทีอ่ บรม/สัมมนา

- Knowledge Sharing: Update
the Trends for Energy
Generation Markets and
Investment Opportunity
- Knowledge Sharing: Board
effectiveness in accordance
with New CG Code
- Knowledge Sharing: Global
Megatrends

บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)

25 กันยายน 2563

คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ

5 ตุลาคม 2563

นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
(กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน)

- IT Security Awareness for
Top Management

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล
เซ็นเตอร์ จากัด

30 พฤศจิกายน 2563

นายระวิ คอศิริ
(กรรมการ และประธาน
กรรมการคณะบบรษัทภิบาล
และสรรหา)

- Knowledge Sharing: Update
the Trends for Energy
Generation Markets and
Investment Opportunity
- Knowledge Sharing: Board
effectiveness in accordance
with New CG Code
- Knowledge Sharing: Global
Megatrends

บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)

25 กันยายน 2563

คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ

5 ตุลาคม 2563

Philippines Economic
Society (PES)

9 พฤศจิกายน 2563

The Economic Research
Institute for ASEAN and East
Asia (ERIA), The Energy
Research Institute Network
(ERIN) and The Ministry of
Industry - Viet nam

17 พฤศจิกายน 2563

นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง - The 58th Philippine Economic
Society (PES) Annual
(กรรมการอิสระ
Meeting and Conference
กรรมการตรวจสอบ และ
"Recent Ric Sector Reforms
กรรมการกาหนด
in Southeast Asia"
ค่าตอบแทน)
- The 3rd East Asia Energy
Forum “Role of Carbon
Capture Utilization and
Storage (CCUS)/Carbon
Recycling in ASEAN/East
Asia”

5 ตุลาคม 2563

5 ตุลาคม 2563
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รายชื่อกรรมการ

หลักสูตรอบรม/สัมมนา

สถาบัน

วันทีอ่ บรม/สัมมนา

นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
(กรรมการ และ ประธาน
คณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน)

Executive Seminar 2020
"Building profitable and
sustainable growth"

บริษัท นา้ ตาลมิตรผล จากัด

16 - 17 ตุลาคม 2563

นายเมธี เอือ้ อภิญญกุล

- Knowledge Sharing: Update
the Trends for Energy
Generation Markets and
Investment Opportunity

บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)

25 กันยายน 2563

- Knowledge Sharing: Board

คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์

5 ตุลาคม 2563

(กรรมการ)

effectiveness in accordance
with New CG Code

สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Knowledge Sharing: Global
Megatrends

ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ

5 ตุลาคม 2563

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กุมภาพันธ์ พฤศจิกายน 2563

นายองอาจ เอือ้ อภิญญกุล หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้าน
(กรรมการ)
นวัตกรรมบริการ รุน่ 2
นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
(กรรมการ และ กรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา)

- Boards That Make a
Difference (BMD#10/2020)
- Executive Seminar 2020
"Building profitable and
sustainable growth"

สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
บริษัท นา้ ตาลมิตรผล จากัด

10-11 สิงหาคม 2563

นางสมฤดี ชัยมงคล
(กรรมการ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

- Knowledge Sharing: Update
the Trends for Energy
Generation Markets and
Investment Opportunity
- Knowledge Sharing: Board
effectiveness in accordance
with New CG Code
- Knowledge Sharing: Global
Megatrends

บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)

25 กันยายน 2563

คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ

5 ตุลาคม 2563

2020 PTIT Special Lecture
"Thailand's density: Water
Crisis and Development
Philosophy”

สถาบันปิ โตรเลียมแห่งประเทศ
ไทย

7 สิงหาคม 2563

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ
(กรรมการ และ กรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา)

16-17 ตุลาคม 2563

5 ตุลาคม 2563
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รายชื่อกรรมการ

หลักสูตรอบรม/สัมมนา

สถาบัน

วันทีอ่ บรม/สัมมนา

นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย
(กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ)

Director Briefing “The Roles of
Directors during COVID-19:
Financial Reporting,
Leadership and Beyond”

สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ร่วมกับ
KPMG Thailand

12 มิถุนายน 2563

นายธีรภัทร สงวนกชกร
(กรรมการอิสระ และ
กรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน)

- Director Briefing “The Roles
of Directors during COVID-19:
Financial Reporting,
Leadership and Beyond”
- Board War Room
“Personalized Marketing
vs Data Privacy: Engaging
your customers while
protecting their identities”
- Director Briefing “Finding
Creative Solutions to
Business Dispute during
Pandemic Time”

สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

12 มิถุนายน 2563

สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

10 กรกฎาคม 2563

สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ร่วมกับ
Thailand Arbitration Center

14 กรกฎาคม 2563

นายพิริยะ เข็มพล
(กรรมการอิสระ และ
กรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา)

- Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน
(DCP#298/2020)
กรรมการบริษัทไทย

กันยายน พฤศจิกายน 2563

คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มกี ารประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผบู้ ริหารเป็ นประจา
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้มโี อกาสอภิปรายประเด็นหรือแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องที่สนใจอย่าง
อิสระ โดยมีเลขานุการบริษัททารายงานสรุปให้กรรมการทุกคนได้ทราบ
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มกี ารทา Board Retreat อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้กรรมการทุกคนมีโอกาสนาเสนอ
ประเด็นต่างๆ ที่นา่ สนใจนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท และร่วมกันแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ซึง่
จะเป็ นประโยชน์ต่อการทางานร่วมกันของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายบริหาร
รวมถึงประโยชน์สาหรับการวางแนว
ทางการบริหารจัดการของฝ่ ายบริหารและแผนสืบทอดตาแหน่งของผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทฯ ด้วย
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจาทุกปี และเริ่ม
ให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็ นรายบุคคลตัง้ แต่ปี 2557 เป็ นต้นไป โดยมอบให้เป็ นหน้าที่
ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้คณะกรรมการย่อยทัง้ 3 ประเมินการปฏิบตั ิงานของตนเอง โดยคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาได้กาหนดแบบการประเมินที่มีมาตรฐานเดียวกัน
เน้นรายละเอียดตามบทบาทและหน้าที่ท่ี
กาหนดไว้ในกฎบัตรของกรรมการย่อยแต่ละคณะ คณะกรรมการย่อยจะใช้แบบประเมินเป็ นส่วนหนึ่งในการรายงานผลการ
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ปฏิบตั ิงานที่ตอ้ งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจาทุกปี โดยมีการใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการย่อย
แต่ละคณะตัง้ แต่ปี 2555
ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทัง้ หมด 13 ครัง้ จานวนครัง้ ในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทมีดงั นี ้
รายชื่อ

ตาแหน่ง

1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ

ประธานกรรมการ

2. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

กรรมการอิสระ

3. นายสุทศั น์ เศรษฐ์บญ
ุ สร้าง กรรมการอิสระ
4. นายเมธี เอือ้ อภิญญกุล

กรรมการ

5. นายองอาจ เอือ้ อภิญญกุล กรรมการ
6. นายระวิ คอศิริ

กรรมการ

7. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ
8. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ

กรรมการ

9. นางสมฤดี ชัยมงคล

กรรมการ

10. นายอนนต์ สิรแิ สงทักษิณ กรรมการ
11. นายพิชยั ดุษฎีกลุ ชัย

กรรมการอิสระ

12. นายธีรภัทร สงวนกชกร

กรรมการอิสระ

13. นายพิรยิ ะ เข็มพล

กรรมการอิสระ

*Mr. Sudiarso Prasetio

กรรมการอิสระ

วาระการดารงตาแหน่ง
เมษายน 2562 – วันประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
เมษายน 2562 – วันประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
เมษายน 2560 – วันประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2566
เมษายน 2560 – วันประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2566
เมษายน 2561 – วันประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
เมษายน 2562 – วันประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
เมษายน 2561 – วันประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
เมษายน 2561 – วันประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
เมษายน 2561 – วันประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
มิถนุ ายน 2563 – วันประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2566
มิถนุ ายน 2563 – วันประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2566
เมษายน 2562 – วันประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
เมษายน 2563 – วันประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
(ทดแทนวาระที่เหลือยูข่ อง
Mr. Sudiarso P.)
เมษายน 2562 – วันประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563

การเข้าร่วมประชุม
วาระปกติ วาระพิเศษ รวม
13

-

13/13

13

-

13/13

13

-

13/13

13

-

13/13

13

-

13/13

13

-

13/13

12

-

12/13

11

-

11/13

13

-

13/13

13

-

13/13

13

-

13/13

13

-

13/13

9

-

9/9

2

-

2/3
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หมายเหตุ :
1. Mr. Sudiarso Prasetio ลาออกจากตาแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 8
เมษายน 2563
2. คุณพิริยะ เข็มพล ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 8 เมษายน 2563 และตาแหน่งกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2563 โดยทดแทนตาแหน่งและวาระที่เหลืออยู่ของ Mr. Sudiarso
Prasetio
3. การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ประจาปี 2563 จัดในวันที่ 19 มิถนุ ายน 2563

8.2 ผู้บริหาร
ผู้บริหาร* ประกอบด้วย
1. นางสมฤดี
2. นายสมศักดิ์
3. นายกิรณ
4. นายฐิติ
5. นายสุธี
6. นางสาวอริศรา
7. นายเวโรจน์
8. นายจิรเมธ
9. นางอุดมลักษณ์

ชัยมงคล
สิทธินามสุวรรณ
ลิมปพยอม
เมฆวิชยั
สุขเรือน
สกุลการะเวก
ลิม้ จรูญ
อัชชะ
โอฬาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ธุรกิจถ่านหิน
ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ธุรกิจไฟฟ้า
ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ธุรกิจนา้ มันและก๊าซธรรมชาติ**
Head of Corporate Development
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร– การเงิน
ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ทรัพยากรมนุษย์
ผูอ้ านวยการสายอาวุโส – บริหารและพัฒนาองค์กร
ผูอ้ านวยการสายอาวุโส – สื่อสารองค์กร***

หมายเหตุ:
่ ริหาร
- *ผูบ้ ริหาร 4 อันดับแรกได้แก่ ผูบ้ ริหารทีร่ องลงมาจากประธานเจ้าหน้าทีบ
-

** นายฐิติ เมฆวิชยั ได้รบ
ั การเพิ่มรายชือ่ ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทฯ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์เมือ่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
-

*** นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ครบกาหนดเกษียณอายุ วันที่ 1 มกราคม 2564

-

ข้อมูลและประวัตขิ องผูบ้ ริหารในเอกสารแนบ 1

อานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. การอนุมตั ิปรับงบลงทุนรวมที่มีมลู ค่าไม่เกินร้อยละ 5 ของงบประมาณที่ได้รบั อนุมตั แิ ล้ว
2. การอนุมตั งิ บดาเนินการรวมที่มีมลู ค่าไม่เกินร้อยละ 5 ของงบประมาณที่ได้รบั อนุมตั แิ ล้ว
3. การอนุมตั เิ พิ่มวงเงินงบลงทุน จากรายการเดิมในงบประมาณที่ได้รบั อนุมตั ิแล้วไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อรายการ
4. การอนุมตั งิ บลงทุนรายการใหม่ท่ไี ม่ได้ตงั้ งบประมาณไว้อนุมตั ิได้ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อรายการ
5. การอนุมตั กิ ารใช้งบลงทุนในโครงการตามแผนงานในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท
6. กลั่นกรองและนาเสนองบประมาณปรับเงินเดือนประจาปี งบประมาณจ่ายโบนัสพนักงาน สวัสดิการที่สาคัญ
ของพนักงาน
7. พิจารณาและอนุมตั ิการเข้าทาสัญญาซือ้ สัญญาเช่า หรือสัญญาบริการ ดังนี ้
7.1. การทาสัญญาบริการเปิ ดหน้าดิน ขุดขนถ่านหิน ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และมูลค่าไม่เกิน 4,000 ล้านบาท
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8.
9.
10.
11.
12.

7.2. การทาสัญญาขนส่งถ่านหินทางบกระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และมูลค่าไม่เกิน 4,000 ล้านบาท
7.3. การทาสัญญาบริการขนส่งทางเรือลาเลียงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และมูลค่าไม่เกิน 2,400 ล้านบาท
7.4. การทาสัญญาจัดซือ้ จัดจ้าง บริการ เช่า/เช่าซือ้ ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และมูลค่าไม่เกิน 1,600 ล้านบาท
7.5. การทาสัญญาผูกพันอื่นๆ หรือ พันธะสัญญา หรือ เช่น สัญญา หนังสือสัญญา ข้อตกลง จดหมาย บันทึก
ความจา ฯลฯ ซึ่งมีระยะเวลา ไม่เกิน 5 ปี และ/หรือ มีมลู ค่าไม่เกิน 4,000 ล้านบาท
7.6. การอนุมตั ิทาสัญญาซือ้ ขายถ่านหินระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และมูลค่าไม่เกินกว่า 150 ล้านเหรียญสหรัฐ
การขายสินทรัพย์ถาวรประเภทที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน ราคาตลาด ณ วันที่ขาย อนุมตั ิได้ไม่เกิน 300 ล้าน
บาท
การขายสินทรัพย์ถาวรประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ราคาตลาด ณ วันที่ขาย อนุมตั ิได้ไม่เกิน 300 ล้านบาท
การกูย้ มื เงินสุทธิท่เี กินยอดสูงสุดที่กาหนดไว้ในงบประมาณหรือที่ประมาณการประจาปี ไว้ อนุมตั ิได้ไม่เกิน
1,000 ล้านบาทในเวลา 1 ปี
การซือ้ หรือเช่าที่ดินเพื่อธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีมลู ค่าไม่เกิน 300 ล้านบาท
กาหนดและทบทวนอานาจอนุมตั ิท่มี อบให้ระดับผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป

คณะกรรมการบริษัทกาหนดเป้าหมายการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ทัง้ ระยะสัน้ และระยะปานกลางตาม
ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์
มีการตัง้ เป้าหมายการปฏิบตั งิ านและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน เพื่อประกอบการพิจารณา
ผลตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็ นประจาทุกปี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่
บริหารและผูบ้ ริหารระดับสูงลงไปตามลาดับ โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ แผนงาน
ประจาปี และเป้าหมายการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณากาหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่
เหมาะสม
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8.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ นายวิรชั วุฒิธนาเศรษฐ์ ทาหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยให้มอี านาจหน้าที่ตามที่
กาหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 เพื่อรับผิดชอบการจัด
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมถึงช่วยดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามมติดงั กล่าว ดูแ ลและให้คาแนะนาแก่
คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ตอ้ งปฏิบตั ิ การจัดทาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม
คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจาปี ของบริษัท หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร และดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
นายวิรชั วุฒิธนาเศรษฐ์ สาเร็จปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ปริญญาโท Master of Arts in Economics, State University of New York, Albany, USA ปริญญาโท Master of
Science in Finance, Bentley College, USA และปริญญาโท Master in Business Administration, Clark University, USA
โดยทาหน้าที่เลขานุการบริษัท ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 จนถึงปั จจุบนั
หมายเหตุ : ข้อมูลและประวัตขิ องเลขานุการบริษัทในเอกสารแนบ 1
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณาทบทวนโครงสร้าง ระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมสาหรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยกาหนดเป็ นนโยบายว่า
ค่าตอบแทนจะต้องอยูใ่ นลักษณะที่เหมาะสมโดยคานึงถึงภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบและสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน
และธุรกิจ ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารจะเชื่อมโยงกับผลปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารแต่ละคน (Performance-based) เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค่าตอบแทนของกรรมการประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ค่าตอบแทนประจาเป็ นรายเดือน และค่าตอบแทนจากการเข้าร่วม
ประชุมแต่ละครัง้ ส่วนบาเหน็จกรรมการประจาปี จะเชื่อมโยงกับการพิจารณาเงินปั นผลที่จ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ และการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ในปี 2563 ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการคณะต่างๆ โดยมีการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการแต่ละ
คณะเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่างๆ ซึ่งค่าตอบแทนประจาปี 2563 ปรับลดลงร้อยละ 25 จากปี
2562 มีผลตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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รายละเอียด
1.

ประธาน

รองประธาน กรรมการ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายทุกเดือน (บาท/เดือน)

58,500

51,750

45,000

1.2 เบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจ่ายเป็ นรายครัง้
เฉพาะเมื่อเข้าร่วมประชุม (บาท/ครัง้ )

29,250

25,875

22,500

2.

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็ นรายครัง้ เฉพาะเมื่อเข้า
ร่วมประชุม (บาท/ครัง้ )

35,100

-

27,000

3.

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทน โดยจ่ายเป็ นรายครัง้ เฉพาะเมื่อเข้าร่วม
ประชุม (บาท/ครัง้ )

29,250

-

22,500
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1. ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ก) ค่าตอบแทนรวมที่เป็ นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของเบีย้ ประชุมและบาเหน็จกรรมการ เป็ นจานวนเงินรวม
ทัง้ สิน้ 44,561,308.00 บาท รายละเอียดดังนี ้
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง

เบีย้ ประชุม (บาท)

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ บาเหน็จกรรมการ ค่าตอบแทนรวม
บริษัท
ตรวจสอบ บรรษัทภิบาล
กาหนด
(บาท)
(บาท)
ค่
า
ตอบแทน
และสรรหา

1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
1,209,000.00
ประธานกรรมการบริษัท
2. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
930,000.00 362,700.00
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน
3. นายระวิ คอศิริ
930,000.00
136,500.00
กรรมการ/ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา
4. นายสุทศั น์ เศรษฐ์บญ
ุ สร้าง
930,000.00 279,000.00
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
5. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
870,000.00
กรรมการ/ประธานกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน
6. นายเมธี เอือ้ อภิญญกุล
930,000.00
กรรมการ
7. นายองอาจ เอือ้ อภิญญกุล
930,000.00
กรรมการ
8. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
900,000.00
105,000.00
กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา
9. นางสมฤดี ชัยมงคล
600,000.00
กรรมการ
10. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ
930,000.00
105,000.00
กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา
11. นายพิชยั ดุษฎีกลุ ชัย
930,000.00 279,000.00
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
12. นายธีรภัทร สงวนกชกร
930,000.00
กรรมการอิสระ/กรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน
13. นายพิริยะ เข็มพล
570,000.00
45,000.00
กรรมการอิสระ/กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา
Mr.Sudiarso Prasetio*
240,000.00
30,000.00

-

2,979,940.00

4,188,940.00

210,000.00 2,292,264.00

3,794,964.00

-

2,292,264.00

3,358,764.00

210,000.00 2,292,264.00

3,711,264.00

273,000.00 2,292,264.00

3,435,264.00

-

2,292,264.00

3,222,264.00

-

2,292,264.00

3,222,264.00

-

2,292,264.00

3,297,264.00

-

2,292,264.00

2,892,264.00

-

2,292,264.00

3,327,264.00

-

2,292,264.00

3,501,264.00

210,000.00 2,292,264.00

3,432,264.00

-

-

615,000.00

-

2,292,264.00

2,562,264.00

รวม

44,561,308.00

หมายเหตุ:
• *Mr.Sudiarso Prasetio ลาออกจากการเป็ นกรรมการ (ครบกาหนดเกษียณอายุ) มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 8 เมษายน 2563
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•

นายพิริยะ เข็มพล (บุคคลลาดับที่ 13) ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 8 เมษายน 2563 และแต่งตัง้
ให้ดารงตาแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็ นต้นไป

นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว
กรรมการยังได้รบั ค่าตอบแทนในส่วนของสวัสดิการตรวจสุขภาพ
ประจาปี ท่านละ 50,000 บาท/ปี และค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) รวมถึงสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นีเ้ ป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
(ข) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินของผูบ้ ริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส ผูบ้ ริหารได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นราย
เดือนและโบนัส ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดาเนินการของบริษัท ตามระบบ Key Performance Indicators และผลงาน
ของแต่ละบุคคล
หน่วย : บาท

จานวนราย

ปี 2563

จานวนราย

ปี 2562

เงินเดือนรวม

8

67,893,030.00

9

70,691,225.00

โบนัสรวม

8

11,698,700.00

9

16,928,200.00

รวม

79,591,730.00

87,619,425.00

หมายเหตุ:
- ปี 2563 : ผูบ้ ริหาร 8 คน ได้แก่ 1)นางสมฤดี ชัยมงคล 2)นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ 3)นายกิรณ ลิมปพยอม (ดารงตาแหน่ง
Chief Operating Officer – Power Business ตัง้ แต่วนั ที่ 10 เมษายน 2563 เป็ นต้นมา) 4)นายสุธี สุขเรือน (ดารง
ตาแหน่ง Chief Operating Officer – Power Business จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2563 และ ดารงตาแหน่ง Head of
Corporate Development ตัง้ แต่วนั ที่ 10 เมษายน 2563 เป็ นต้นมา) 5)นางสาวอริศรา สกุลการะเวก 6) นายจิรเมธ
อัชชะ 7)นางอุดมลักษณ์ โอฬาร และ 8)นายเวโรจน์ ลิม้ จรูญ
- ปี 2562 : ผูบ้ ริหาร 9 คน ได้แก่ 1)นางสมฤดี ชัยมงคล 2)นายสมยศ รุจิรวัฒน์ (ดารงตาแหน่ง Deputy Chief Executive Officer
- Coal Business จนถึงเดือนกรกฎาคม 2562) 3)นายอัครพงษ์ ไทยานนท์ 4)นายสุธี สุขเรือน 5)คุณสมศักดิ์ สิทธิ
นามสุวรรณ 6)นายเวโรจน์ ลิม้ จรูญ 7)นางอุดมลักษณ์ โอฬาร 8)นายจิรเมธ อัชชะ และ 9)นางสาวอริศรา สกุลกา
ระเวก

ค่าตอบแทนอืน่
2.1 เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสารองเลีย้ งชีพให้แก่ผบู้ ริหารของบริษัทฯ ดังนี ้
(หน่วย: บาท)

จานวนราย

ปี 2563

จานวนราย

ปี 2562

เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ

8

4,097,853.00

9

3,356,710.00

หมายเหตุ:
- ปี 2563 : ผูบ้ ริหาร 8 คน ได้แก่ 1)นางสมฤดี ชัยมงคล 2)นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ 3)นายกิรณ ลิมปพยอม (ดารงตาแหน่ง
Chief Operating Officer – Power Business ตัง้ แต่วนั ที่ 10 เมษายน 2563 เป็ นต้นมา) 4)นายสุธี สุขเรือน (ดารง
ตาแหน่ง Chief Operating Officer – Power Business จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2563 และ ดารงตาแหน่ง Head of
Corporate Development ตัง้ แต่วนั ที่ 10 เมษายน 2563 เป็ นต้นมา) 5)นางสาวอริศรา สกุลการะเวก 6) นายจิรเมธ
อัชชะ 7)นางอุดมลักษณ์ โอฬาร และ 8)นายเวโรจน์ ลิม้ จรูญ
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- ปี 2562 : ผูบ้ ริหาร 9 คน ได้แก่ 1)นางสมฤดี ชัยมงคล 2)นายสมยศ รุจิรวัฒน์ (ดารงตาแหน่ง Deputy Chief Executive Officer
- Coal Business จนถึงเดือนกรกฎาคม 2562) 3)นายอัครพงษ์ ไทยานนท์ 4)นายสุธี สุขเรือน 5)คุณสมศักดิ์ สิทธิ
นามสุวรรณ 6)นายเวโรจน์ ลิม้ จรูญ 7)นางอุดมลักษณ์ โอฬาร 8)นายจิรเมธ อัชชะ และ 9)นางสาวอริศรา สกุลกา
ระเวก

คณะกรรมการบริษัทจะรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ของตนเอง และคู่สมรส รวมทัง้
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครัง้ ถัดไปหลังจากกรรมการบริษัท ท่านนัน้
ได้รบั การเลือกตัง้ ให้เป็ นกรรมการบริษัท หลังจากนัน้ หากกรรมการบริษัท รวมทัง้ คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ มีการทาธุรกรรมการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) กรรมการท่านนัน้ ก็จะรายงานการซือ้
ขายหลักทรัพย์นนั้ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ถัดไปทุกครัง้ การถือครองหุน้ ของคณะกรรมการบริษัทและ
ผูบ้ ริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็ นดังนี ้
ชื่อ – นามสกุล

หุ้นสามัญ (หุน้ )
31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2563

เพิ่ม (ลด)

17,887,176

17,887,176

-

6,488,580

6,488,580

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ

-

-

-

4. นายระวิ คอศิริ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ

1,200,000

1,200,000

-

210,188

50,188

160,000

-

5,000

-5,000

6. นายพิชยั ดุษฎีกลุ ชัย

-

-

-

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
7. นายพิรยิ ะ เข็มพล

-

-

-

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ

-

-

-

4,329,228

2,660,000

1,669,228

-

-

-

4,301,200

4,301,200

-

645,200

645,200

-

5,595,200

7,439,200

-1,844,000

2,700,000

3,690,000

-990,000

1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
2. นายธีรภัทร สงวนกชกร
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
3. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

5. นายสุทศั น์ เศรษฐ์บญ
ุ สร้าง
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ

8. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
9. นายเมธี เอือ้ อภิญญกุล
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
10. นายองอาจ เอือ้ อภิญญกุล
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ

-
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ชื่อ – นามสกุล
11. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
12. นายอนนต์ สิรแิ สงทักษิณ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
13. นางสมฤดี ชัยมงคล
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
14. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
15. นายสุธี สุขเรือน
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
16. นายกิรณ ลิมปพยอม
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
17. นางสาวอริศรา สกุลการะเวก
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
18. นายเวโรจน์ ลิม้ จรูญ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
19. นายจิรเมธ อัชชะ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
20. นางอุดมลักษณ์ โอฬาร
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ

หุ้นสามัญ (หุน้ )
31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2563

เพิ่ม (ลด)

8,008,209

6,075,536

1,932,673

238,970

238,970

-

20,000

20,000

-

13,518

13,518

-

5,885,910

5,255,910

630,000

-

-

-

65,525

65,525

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90

90

-

23,097

23,097

-

165,000

165,000

-

-

-

-
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8.5 บุคลากร
(1) จานวนพนักงานทัง้ หมดของบริษทั ฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
พนักงานในประเทศ
ประเทศไทย
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ประเทศออสเตรเลีย
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศมองโกเลีย

จานวนพนักงาน (คน)
465
2,857
1,592
926
93

ประเทศสหรัฐอเมริกา

67

ประเทศสิงคโปร์

16

ประเทศญี่ปนุ่

23

ประเทศเวียดนาม

11

รวม

6,050

(2) ค่าตอบแทนของพนักงาน
2.1 ในปี 2563 ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทัง้ ในประเทศไทย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศออสเตรเลีย ประเทศมองโกเลีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประเทศสิงคโปร์ ประเทศญี่ปนุ่ ประเทศเวียดนาม และสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยเงินเดือนและ
โบนัส เป็ นเงินจานวนทัง้ สิน้ 9,609,592,088.07 บาท
หน่วย : บาท

ปี 2563

ปี 2562

เงินเดือน

8,481,773,256.94

7,497,271,739.82

โบนัส

1,127,818,831.13

1,206,220,611.59

9,609,592,088.07

8,703,492,351.41

รวม

2.2 ค่าตอบแทนอื่น
เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ ปี 2563 พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทัง้ ในประเทศไทย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศออสเตรเลีย ประเทศมองโกเลีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประเทศสิงคโปร์ ประเทศญี่ปนุ่ ประเทศเวียดนาม และสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้า
กองทุนสารองเลีย้ งชีพให้แก่พนักงาน เป็ นจานวนทัง้ สิน้ 65,077,264.50 บาท
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หน่วย : บาท
เงินสมทบกองทุนเลีย้ งชีพ

ปี 2563
65,077,264.50

ปี 2562
65,839,775.57

(3) ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สาคัญในรอบระยะเวลา 3 ปี ท่ผี ่านมา
- ไม่มี –
(4) การบริหารบุคคลากรของบริษัท
บ้านปูเชื่อว่า “พนักงาน” คือพลังที่สาคัญที่สดุ และเป็ นหัวใจหลักในการดาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึง
มุ่งมั่นสร้างสรรค์ให้พนักงานเป็ นศูนย์กลางของทุกกระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เน้นการบริหารความ
หลากหลายของพนักงาน (Diversity) ทัง้ ด้านเชือ้ ชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม อายุ ความรู ้ มุมมอง และ
ประสบการณ์การทางาน ใน 10 ประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดาเนินธุรกิจ เพื่อให้พนักงานสามารถนาจุดแข็งด้านความ
หลากหลายเหล่านีม้ าต่อยอด เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ให้ทางานร่วมกันได้อย่างมีความสุข คล่องตัว และมี
อิสระในการทางาน เพื่อเป็ นพลังสาคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่นาไปสู่ความยั่งยืนของบริษัทฯ
“บ้านปู ฮาร์ท” เป็ นวัฒนธรรมองค์กรที่หลอมรวมทุกความต่างของพนักงานใน 10 ประเทศ กว่า 6,000 คน ให้เป็ น
หนึ่งเดียว เพื่อเป็ นพลังขับเคลื่อนองค์กรให้พร้อมปรับเปลี่ยน สอดรับกับวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ทางธุรกิจอยูเ่ สมอ โดย
ผูบ้ ริหารและพนักงานบ้านปูทกุ คนยึดถือ “บ้านปู ฮาร์ท” ซึ่งพัฒนาต่ อยอดมาจาก “บ้านปู สปิ รติ ” ซึ่งเป็ นหลักปฏิบตั ิ
ร่วมกันมายาวนานหลายสิบปี เพื่อให้การทางานเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน มุง่ ไปสู่เป้าหมายการเป็ นผูน้ าด้านพลังงาน
แห่งเอเชียที่ม่งุ มั่นพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน ผ่านค่านิยมองค์กร 3 คุณลักษณะ ได้แก่
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บริษัทฯ ได้นา “บ้านปู ฮาร์ท” มาปฏิบตั ิใช้ในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน เพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งของ
วัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน ได้แก่ การสรรหาพนักงานใหม่ การปฐมนิเทศ การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และการ
เลื่อนขัน้ ตาแหน่งงาน

หน้า 227

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัด
กิจกรรมให้เหมาะกับการทางานในยุคปั จจุบนั มาก
ขึน้ โดยผสมผสานทัง้ กิจกรรมออฟไลน์และออนไลน์
เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและปลูกฝัง “10 พฤติกรรม
ความเป็ นบ้านปู ฮาร์ท” (10 Key Behaviors) มา
ปรับใช้ในการทางานได้อย่างคล่องตัว ตลอดจน
สามารถเชื่อมโยงพฤติกรรมเข้ากับเป้าหมายทาง
ธุรกิจของกลุ่มบ้านปูได้ ผ่านการแลกเปลี่ยนมุมมอง
ความคิดเห็นที่หลากหลาย
เพื่อความเข้าใจ
วัฒนธรรมองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน

นอกจากนีย้ งั มีการสารวจความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร และความผูกพันต่อองค์กรเป็ นประจา
ทุกปี โดยในปี 2563 บริษัทฯ จัดทาการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร “บ้านปู ฮาร์ท” เพื่อวัดระดับ
ความผูกพันต่อองค์กร และระดับความสอดคล้องด้านพฤติกรรมของพนักงานกับวัฒนธรรมองค์กร ให้สะท้อนความ
เป็ น “บ้านปู ฮาร์ท” อย่างแท้จริง ในฐานะที่พนักงานเป็ นหนึง่ ในลูกค้าภายใน หรือผูม้ ีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ที่
สาคัญของบ้านปู ซึ่งผลการประเมินของปี 2563 มีดงั นี ้

หน้า 228

บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการสร้างวัฒนธรรมการสร้างนวัตกรรม หรือ Innovation Culture ให้แข็งแกร่งยิ่งขึน้ ผ่าน
การบ่มเพาะนิสยั เชิงนวัตกรรม การยอมรับความแตกต่างทางความคิด และสนับสนุนให้ทกุ คนกล้าทาสิ่งใหม่ จนเกิด
บรรยากาศเชิงนวัตกรรมในทุกพืน้ ที่ของบ้านปูเช่น กิจกรรม Banpu Mind Space ซึง่ เป็ นพืน้ ที่จดุ ประกายความคิด
สร้างสรรค์ให้พนักงานได้มาเรียนรูข้ นั้ ตอนการพัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรมร่วมกัน และเปิ ดรับฟั งเสียงสะท้อนจาก
พนักงาน เพื่อมาพัฒนาโครงการต่าง ๆ ให้ดีกว่าเดิม
กว่าสิบปี ท่บี า้ นปูสนับสนุนให้พนักงานฝึ กฝนทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมและลงมือทาให้เกิดจริง พร้อมปรับตัวให้กา้ ว
ลา้ นาหน้าในทุกความเปลี่ยนแปลง ด้วยพลังของการต่อยอดไอเดียใหม่ๆ บ้านปูจึงมุ่งปลูกฝังและพัฒนาเรื่อง
“นวัตกรรม” (Innovation) ซึ่งเป็ นหนึ่งในค่านิยมองค์กร ผ่านการทางานแบบ Working Agility ที่สนับสนุนให้พนักงาน
พร้อมปรับเปลี่ยน ด้วยการหมุนเวียนงาน (Rotation) การทางานข้ามสายงาน (Cross-Functional) การทางานข้าม
ประเทศ (Cross-Country) การรับมอบหมายให้ทางานในต่างประเทศระยะสัน้ และระยะยาว (Overseas
Assignment) รวมทัง้ ส่งเสริมกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจและแลกเปลี่ยนความรูห้ ลากหลายรูปแบบมาอย่างต่อเนื่อง
ควบคูก่ บั การสร้างบรรยากาศของการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากพนักงานในทุกประเทศ โดยพนักงานสามารถนาเสนอ
ความคิดสร้างสรรค์ผ่านโครงการ “Wow Ideas” เพื่อร่วมกันหาวิธีการทางานรูปแบบใหม่อย่างชาญฉลาด (Smarter)
นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานคิดจริง ทาจริง
กล้าทาสิ่งใหม่เพื่อเรียนรู ้ ผ่านโครงการนวัตกรรมเข้าร่วมการ
ประกวดเพื่อคัดเลือกตัวแทนจากทุกประเทศที่ผ่านการ
คัดเลือกรอบแรก มานาเสนอเสนอผลงานดีเด่น ในงาน
“Banpu Innovation Convention” เพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดใี ห้
เพื่อนพนักงาน
และขยายผลการปฏิบตั ิจริงสู่การต่อยอด
นวัตกรรมในองค์กร
บ้านปูม่งุ บริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ให้สอดรับกับ
วิสยั ทัศน์องค์กร และตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้
อย่างทันท่วงที พร้อมขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายการเป็ น
ผูน้ าธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ จึง
สนับสนุนการเสริมความแข็งแกร่งด้านศักยภาพของบุคลากร
และความคล่องตัวในการทางาน (Agile Way of Working)
เพื่อให้พนักงานสามารถทางานร่วมกันได้อย่างราบรื่น พัฒนา
ทักษะใหม่ๆ
และสามารถเติบโตข้ามสายงานได้ในทุก
ประเทศ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้พฒ
ั นา “ความมุ่งมั่นใน
การสร้างคุณค่าให้แก่พนักงาน” (Banpu People Value
Proposition) เพื่อเป็ นหลักในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ

หน้า 229

ทัง้ นี ้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ดาเนินกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักการสร้างคุณค่าให้แก่พนักงาน ดังนี ้
1. พัฒนาความแข็งแกร่งด้านศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
•

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

ในปี 2563 นอกเหนือจากหลักสูตรการอบรมและพัฒนาขัน้ พืน้ ฐานทั่วไปแล้ว บริษัทฯ ยังคงออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรมสาหรับผูบ้ ริหารและพนักงานในทุกระดับแบบ Blended Learning ร่วมกับบริษัท
ที่ปรึกษาและสถาบันการพัฒนาผูบ้ ริหารชัน้ นาทัง้ ในและต่างประเทศอย่างสม่าเสมอ เพื่อสร้างทักษะใหม่ท่ี
จาเป็ น (Reskill) และพัฒนาทักษะเดิมให้แข็งแกร่ง (Upskill) ให้มีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
(Speed of Change) ที่แข็งแรง เหมาะสมกับแต่ละตาแหน่งงานและทิศทางธุรกิจมากที่สดุ โดยมีจานวนชั่วโมง
ฝึ กอบรมเฉลี่ย สาหรับพนักงานและผูบ้ ริหารในประเทศไทยอยู่ท่ี 20 ชั่วโมง/คน ประกอบด้วยหลักสูตรดังนี ้
- หลักสูตรพัฒนาศักยภาพตามความต้องการ ทัง้ หลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกองค์กร และ
หลักสูตรการอบรมระยะสัน้ (Selective Learning Program) โดยมีนโยบายจัดสรรงบประมาณพัฒนา
บุคลากรในทุกประเทศไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของเงินเดือนทัง้ หมดต่อปี โดยในปี 2563 บ้านปูได้จดั พัฒนา
ทักษะหลักๆ ดังนี ้
o ด้านพัฒนาภาวะผูน้ า
เช่น 7 อุปนิสยั ของภาวะ
ผูน้ า การเสริมทักษะ
แนวความคิดในเชิงธุรกิจ
เช่น Energy Titan,
Negotiation skill เป็ น
ต้น ทักษะการเป็ นพี่เลีย้ ง
(Coaching Skills) เพื่อ
ช่วยปลดล็อคศักยภาพ
ของพนักงาน (Unleash Potentials) และให้พนักงานได้เลือกรูปแบบการเรียนรูท้ ่หี ลากหลาย
เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบนั ทัง้ แบบการเรียนในห้องเรียน การเรียนออนไลน์ จากสถาบันที่มี
ชื่อเสียง เป็ นต้น เพื่อเข้าถึงทักษะต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
o ด้านทักษะความสามารถเฉพาะตามสายงาน เช่น การคิดและวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategy)
การบริหารโครงการ การทาแบบจาลองทางธุรกิจเชิงปฏิบตั ิการ และ หลักการพัฒนาที่ย่งั ยืน
ของกลุ่มบ้านปู เป็ นต้น
- หลักสูตรพัฒนาผูบ้ ริหาร (Global Leadership Program) ที่ผบู้ ริหารจากทุกประเทศเข้าโปรแกรมอบรม
ร่วมกันเพื่อส่งเสริมการทางานข้ามวัฒนธรรม (Diversity and Inclusion) สร้างเครือข่ายระหว่างสายงาน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการทางานร่วมกันระหว่างประเทศ (Collaboration) ได้แก่ หลักสูตรพัฒนา
ตนเองเพื่อสร้างทักษะความเป็ นผูน้ า หลักสูตรพัฒนาทักษะความเป็ นผูน้ าภายในทีม และหลักสูตร
พัฒนาทักษะความเป็ นผูน้ าด้านธุรกิจ
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ทัง้ นีเ้ พื่อให้ตอบโจทย์การเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงสานต่อโครงการ “Learning Application Project: LAP” ซึ่ง
ส่งเสริมให้นาสิ่งที่เรียนรูม้ าทางานจริง โดยในปี นไี ้ ด้นา Design Thinking เข้ามาใช้ในกระบวนการเรียนรูแ้ ละพัฒนา
โครงการ ควบคูก่ บั พัฒนาทักษะการทางานแบบใหม่ (New Skill Set) ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองอย่างไม่
หยุดนิ่งผ่าน Digital Academy ประกอบด้วย 4 หลักสูตรพืน้ ฐาน ได้แก่ Power of Digital, Agile 101, Intro to Design
Thinking, Defining a Minimum Viable Product และหลักสูตรทางเลือกอื่นๆ ตามความต้องการ
การวางแผนและพัฒนาผู้สืบทอดตาแหน่งงานทีส่ าคัญ (Succession Planning and High Potential
Management)
บริษัทฯ ตระหนักถึงความต่อเนื่องในการวางแผนและบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร เพื่อรองรับการเติบโตของ
ธุรกิจอย่างมั่นคง ซึง่ ในปี 2563 คณะกรรมการวางแผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession Planning Committee) ยังคง
พิจารณาคัดเลือกและติดตามการพัฒนาผูส้ ืบทอดตาแหน่งของผูบ้ ริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ผ่านการประเมินผล
ด้านสมรรถนะ (Competency) คุณลักษณะ (Personality) และแบบการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล (Individual
Development Program: IDP) เพื่อให้แผนการพัฒนาผูส้ ืบทอดตาแหน่งสาคัญสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของ
บริษัทฯ พร้อมกับกาหนดตาแหน่งงานที่สาคัญขององค์กร (Key and Critical Positions) จัดทาคุณลักษณะที่สาคัญ
ของตาแหน่งงาน (Key Success Profile of Key and Critical Positions) และกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเสริมการบริหารจัดการผูส้ ืบทอดตาแหน่งให้แข็งแกร่งในระยะยาว เพิ่มความคล่องตัวในการทางานตาม
ลักษณะของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว
โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้เริ่มนาระบบ Global Human Resources Application มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
วางแผนและพัฒนาผูส้ ืบทอดตาแหน่งสาคัญ ให้ผบู้ ริหารเข้าถึงข้อมูลจากทุกที่แบบเรียลไทม์ เพื่อเสริมความคล่องตัว
ในการบริหารงาน
ตลอดจนปรับกระบวนการการวางแผนและพัฒนาผูส้ ืบทอดตาแหน่งสาคัญให้กระชับและ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน
2. สนับสนุนความคล่องตัวในการทางานแบบ speed x2
•

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรพยากรมนุษย์ (Global Human Resource
Information System Project)
หนึ่งในโครงการที่บริษัทฯ สนับสนุนความคล่องตัวในการทางานของพนักงาน คือการพัฒนาระบบข้อมูล
พนักงานในทุกประเทศให้เชื่อมโยงภายใต้มาตรฐาน Single Source of Information ง่ายต่อการใช้งาน
เสริมทัง้ ประสิทธิภาพการนาข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการทางานระหว่าง
ประเทศได้อย่างรวดเร็ว ทัง้ นีใ้ นปี 2563 บริษัทฯ ได้ทยอยเปิ ดใช้งาน และรวบรวมข้อคิดเห็นจากการใช้
งานจริงมาต่อยอดพัฒนาระบบดังกล่าวอยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับการทางานรูปแบบใหม่มากที่สดุ
โดยระบบทัง้ หมดจะแล้วเสร็จภายในปี 2564

•

การพัฒนาโครงสร้างองค์กรเพื่อประสิทธิภาพของการดาเนินธุรกิจ (Effective Organization Structure)
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าโครงสร้างองค์กรที่มีสายบังคัญบัญชาที่สนั้ จะช่วยส่งเสริมความคล่องตัวในการ
ทางานรูปแบบใหม่ และตอบโจทย์ความรวดเร็วในการดาเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด บริษทั ฯ จึง
ทบทวนและปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ที่
หน้า 231

เติบโตอยูเ่ สมอ ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยในกลุ่มบ้านปูได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่ โดย
ปรับเปลี่ยนจาก “โครงสร้างองค์กรอิงตามภูมิศาสตร์ (Geographical Based Organization
Structure)” เป็ น “โครงสร้างองค์กรอิงตามผลิตภัณฑ์ (Product Based Organization Structure)”
เช่น กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน เพื่อสร้างความ
แข็งแกร่งในการบริหารงานและสร้างพลังร่วมในกลุ่มธุรกิจเดียวกันของทุกประเทศให้เข้มแข็งยิง่ ขึน้
นอกจากนี ้ โครงสร้างองค์กรใหม่ยงั สนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาวและเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน จากการกระจายอานาจการบริหารงานให้กบั ผูบ้ ริหารของแต่ละกลุ่มธุรกิจในประเทศต่างๆ
ให้มีความคล่องตัวต่อสภาพการแข่งขันที่แตกต่างกันได้รวดเร็วมากยิ่งขึน้
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ได้ประกาศใช้ “นโยบายการกากับดูแลกิจการ” กับกรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานทุกระดับมาตัง้ แต่ปี 2545 โดยได้ทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
เป็ นผูท้ บทวนและพิจารณาในเบือ้ งต้น ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษัท
ในปี 2563 หน่วยงานบรรษัทภิบาล (Company Governance) ได้จัดกิจกรรมการสื่อสารเพื่อส่งเสริมทัศนคติดา้ น
บรรษัทภิบาลภายในองค์กรในชื่อ “Awake Your CG” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีการตื่นรูแ้ ละตระหนักถึงความสาคัญ
ของการกากับดูแลกิจการที่ดีและร่วมกันต่อต้านการคอร์รปั ชัน ทัง้ นีเ้ พื่อเป็ นการตอกยา้ ว่าบริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญกับการ
ดาเนินธุรกิจภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณและความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ มีการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วน
ได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการที่บริษัทฯ ได้รบั การรับรองสถานะเป็ นแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจ ริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) บริษั ท จึ ง มี ก ารประกาศนโยบาย No Gift
Policy ขึน้ ในปี นี ้
บริษัทฯ ติดตาม และประเมินประสิทธิ ภาพในการนานโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจไปปฏิบัติใน
องค์กร โดยใช้ผลสารวจความเห็นของพนักงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรประจาปี 2563 ในส่วนของคุณลักษณะ “มุ่งมั่นยืน
หยัด” (Committed) เป็ นตัวชีว้ ดั ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่นี ่าพอใจ โดยมีทงั้ การจาแนกตามระดับพนักงานและสถานที่
ปฏิบตั ิงาน
การสื่อสารนโยบายการกากับดูแลกิจการ
ด้วยความมุง่ มั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิในเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม
ธุรกิจตามที่กาหนดไว้ ในปี 2563 บริษัทฯ จัดให้มีแผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติดา้ นบรรษัทภิบาลที่ม่งุ
เสริมสร้างความรูแ้ ละความเข้าใจ เพื่อนาไปสู่การปฏิบตั ิตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ ือจริยธรรมธุรกิจ โดยสื่อสารไปยัง
พนักงานในองค์กรทุกระดับด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
1. จัดให้มีการอบรมหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและแนะนาคู่มือจริยธรรมธุรกิจในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม่ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
2. การสื่อสารภายในองค์กร ในชื่อ “Awake Your CG” โดยยกตัวอย่างกรณี ศึกษาจากข่าวที่มีการกระท าผิ ด
นโยบายบรรษัทภิบาลและนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึน้ ผ่านช่องทางเสียงตาม
สายในรายการข่าวเรื่องเล่าเช้าวันศุกร์และสื่อสารผ่าน e-mail ของพนักงานเพื่อให้พนักงานได้มีความรู แ้ ละ
เข้าใจหลักบรรษัทภิบาลและเป็ นแนวทางป้องกัน ไม่ให้พ นักงานกระทาผิดนโยบายบรรษัท ภิ บาลและคู่มื อ
จริยธรรมธุรกิจ
3. นาเสนอบทความเกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทางของบรรษัทภิบาลของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ใน
ชื่อคอลัมน์ Banpu CG ใน Banpu e-Bulletin วารสารภายในของบริษัทฯ ที่ออกเป็ นรายไตรมาส และเผยแพร่ไป
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ยังทุกประเทศที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุน บทความที่นาเสนอในคอลัมน์นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและ
ให้พนักงานตระหนักถึงความสาคัญของเรื่องบรรษัทภิบาล รายละเอียดของบทความที่ได้นาเสนอ มีดงั นี ้
• ESG: Environment, Social and Governance
• แผนการด าเนิ น งาน ESG in COVID จาก เครื อ ข่ า ยเพื่ อ ความยั่ง ยื น แห่ ง ประเทศไทย (Thailand
Responsible Business Network: TRBN)
• CG Report 2020
4. จั ด งาน “CG Day” ซึ่ ง เป็ น กิ จ กรรมที่ จัด ขึ ้น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และปลู ก ฝั ง ให้พ นั ก งานในทุ ก ระดับ ตระหนัก ถึ ง
ความสาคัญของการมีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจพร้อมกับการยึดมั่นและยืนหยัดอยู่บนความถูกต้อง โดยในปี
นี ้ หน่วยงานบรรษัทภิบาลจัดให้มี Sharing session “Awake Your CG” โดย คุณ ชนิต สุวรรณพรินทร์ SVP Electric Vehicle จาก บริษัท Banpu NEXT ได้มาร่วมแบ่งปั นประสบการณ์การทางานเพื่อสร้างการตระหนักรู ้
ในเรื่องบรรษัทภิบาลให้แก่พนักงานและเพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้เห็นถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีและการต่อต้านคอร์รปั ชัน
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จากความมุ่งมั่นในการกากับดูแลกิจการ ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัลดังนี้
จากความมุง่ มั่นในการกากับดูแลกิจการ และการขับเคลื่อนธุรกิจบนพืน้ ฐานของการสร้างคุณค่าให้แก่ผมู้ ีส่วนได้
เสียทุกภาคส่วนอย่างสมดุล ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รบั การยอมรับจากหน่วยงานทัง้ ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ดังต่อไปนี ้
• ได้ ร ั บ รางวั ล “Gold Class” ในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรม Coal &
Consumable Fuels ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ปี ท่ี 6 จากการประกาศผล
บริ ษั ท ที่ มี ค วามยั่ งยื น ของ Robeco Sustainable Asset
Management (RobecoSAM)
•

ได้ รั บ รางวั ล SAM Industry Mover เป็ นปี ที่ 4 โดยรางวั ล
ดัง กล่ า วมอบให้กับบริษัท ที่ มีสัด ส่ วนการเพิ่ มขึ น้ ของผลการ
ดาเนินงานด้านความยั่งยืนสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมเมื่อเทียบ
กับปี ท่ผี ่านมา

•

ได้รบั การจัดอันดับให้เป็ น 1 ใน 240 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รบั
การจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellence CG Scoring) จาก
ผลสารวจการก ากับ ดูแ ลกิ จ การบริษั ท จดทะเบี ย นประจ าปี
2563 จั ด โดยสถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย (IOD) โดยการ
สนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

การจัดทานโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทจัดทานโยบายการบรรษัทภิบาลไว้เป็ นแนวทางในการดาเนินการให้แก่คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงาน โดยยึดตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยหลักการ 8 หมวด ได้แก่
• หลักปฏิบัตทิ ี่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองค์กรที่สร้างคุณค่า
ให้แก่กจิ การอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
•

หลักปฏิบตั ทิ ี่ 2 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน (Define
Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

• หลักปฏิบัตทิ ี่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
• หลักปฏิบัตทิ ่ี 4 สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and
People Management)
•

หลักปฏิบตั ทิ ี่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and
Responsibility Business)
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• หลักปฏิบัตทิ ี่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen
Effective Risk Management and Internal Control)
• หลักปฏิบัตทิ ี่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial
Integrity)
• หลักปฏิบัตทิ ี่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผูถ้ ือหุน้ (Ensure Engagement and
Communication with Shareholders)
การจัดทานโยบายการกากับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยหลักการ 8 หมวด ได้แก่
หลักปฏิบัตทิ ี่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์กรทีส่ ร้างคุณค่า
ให้แก่กจิ การอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบและภาวะผู้นาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้ตงั้ แต่ปี 2552 ในเอกสาร "แนวปฏิบตั ิ
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ.2552" โดยได้มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องและมีการ
ปรับปรุ งครัง้ ล่าสุดในปี 2560 ทั้งนีเ้ พื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ระเบียบ
ข้อบังคับ และแนวทางบรรษัทภิบาล ซึ่งแนวปฏิบตั ิดงั กล่าวระบุถึงองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท
คุณสมบัติท่ ัวไปของกรรมการบริษัท คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ความรู ค้ วามชานาญเฉพาะด้าน วาระการดารง
ตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่ง อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และการออกเสียงลงคะแนน
ในรอบปี บญ
ั ชีท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสาคัญในการกาหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจขององค์กร ซึ่ง
เป็ นเป้าหมายหลัก ในการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงติดตาม และดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้เป็ นไปตาม
เป้ า หมายเป็ น ประจาอย่างน้อ ยปี ละ 1 ครั้ง ให้ค วามเห็น ชอบในการกาหนดตัวชีว้ ัดและการตั้งค่ าเป้าหมาย (Key
Performance Indicators: KPIs) ทางการเงินและแผนงานต่าง ๆ และติดตามผลเป็ นระยะ กากับดูแลการปฏิบตั ิงานของ
ฝ่ ายบริหารให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่กาหนดไว้ นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีการทบทวนวิ สยั ทัศน์
และพันธกิจอย่างน้อยทุก 5 ปี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจตามเป้าหมายหลักเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแผน
ที่กาหนดไว้
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายบริหารได้รว่ มกันจัดทาแผนทิศทางการดาเนินธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ระยะยาวทุก
5 ปี อย่างต่อเนื่องมาเป็ นเวลากว่า 20 ปี เพื่อรองรับการกาหนดวิสยั ทัศน์ และพันธกิจขององค์กรซึ่งเป็ นเป้าหมายหลัก
โดยคณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินธุรกิจ พัฒนา
และนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ ทัง้ นีไ้ ด้กาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน โดยให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกระจายอานาจการบริหารให้ผบู้ ริหารระดับรองลงมาของหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทย และ
หน่วยงานในต่างประเทศ เพื่อให้เป็ นไปตามตารางอานาจอนุมตั ิ (Delegation of Authority)
นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษัทยังให้ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ ือหุน้
อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยการได้มาซึ่งความสาเร็จนั้นต้องอยู่ภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นคณะกรรมการ
บริษัทจึงกาหนดนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์และพันธกิจ รวมถึงอุดมการณ์
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ค่านิยม หลักการและข้อพึงปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดความชัดเจน และสะดวกแก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน โดยกาหนด
เป็ นคาแนะนาสาหรับพนักงานอย่างชัดเจนว่าสิ่งใดควรปฏิบตั ิ สิ่งใดควรละเว้น และให้รบั ทราบถึงมาตรฐานการปฏิบตั ิท่ี
บริษัทฯ คาดหวังและยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ตอ้ งเกี่ยวข้องกับพนักงาน ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี ้ คู่
แข่งขันทางการค้า และสังคมส่วนรวม ซึ่งสอดคล้อ งกับแนวนโยบายบรรษัทภิบาลที่กาหนดทาให้เกิดการปฏิบัติท่ีเป็ น
รูปธรรมมากยิ่งขึน้
บริษัทฯ กาหนดให้เป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนที่ตอ้ งรับทราบ ทา
ความเข้าใจ และปฏิบตั ิตามนโยบายบรรษัทภิบาลและข้อปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่พนักงานทุกคน
ต้องลงนามรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ มีการประชาสัมพันธ์ดว้ ยการทา
เอกสารเผยแพร่ และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อให้พนักงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศรับทราบและเข้าใจถึงความสาคัญของการปฏิบตั ิตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้ นีผ้ บู้ ริหารระดับสาย
งานในองค์กรต้องดูแลรับผิดชอบให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และส่งเสริมให้ปฏิบตั ิตามคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจอย่างจริงจัง และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่างที่ดี
นอกเหนือจากมาตรฐานการประพฤติปฏิบตั ิท่ีกาหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจแล้ว ฝ่ ายบริหารและพนักงานได้
ร่วมกันกาหนดวัฒนธรรมองค์กร “บ้านปู ฮาร์ท” เพื่อเสริมสร้างค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีร่วมกัน สาหรับ
พนักงานทุกระดับทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
หลักปฏิบัติที่ 2
ก าหนดวั ตถุ ประสงค์แ ละเป้ า หมายหลั กของกิจ การที่เ ป็ นไปเพื่ อความยั่ ง ยื น (Define
Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
กาหนดและติดตามแนวทางกลยุทธ์เพือ่ การพัฒนาทีย่ ่งั ยืน
จากแนวทางและคาแนะนาที่ได้จากคณะกรรมการบริษัท ฝ่ ายบริหารได้จดั ทา และนาเสนอทิศทางการดาเนิน
ธุรกิจ แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณ และอัตรากาลังพลประจาปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทจะแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกับฝ่ ายบริหารอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกัน
ก่อนที่จะพิจารณาอนุมตั ิ
ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายบริหารได้หารือร่วมกันเพื่อพิจารณาอนุมตั ิทบทวนแผนกลยุทธ์และ
แนวทางธุรกิจสาหรับปี 2564–2568 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 11 ในเดือนตุลาคม และการประชุม Board
Retreat ในเดือนพฤศจิกายน เพื่อให้แผนกลยุทธ์สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว โดยมีการประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ ในการดาเนินแนวทางธุรกิจภายใต้สถานการณ์
ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต
บริษัทฯ ใช้แผนการพัฒนาที่ย่งั ยืนในการกาหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจในอีก 5 ปี ข้างหน้า โดยเน้นเรื่องการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน การเพิม่ มูลค่าให้แก่ผมู้ ีส่วนได้เสีย และการปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เปลีย่ นแปลงไปเป็ นกรอบในการทาแผนกลยุทธ์ และเพื่อรองรับแผนกลยุทธ์ Greener &
Smarter บริษัทฯ ได้ตงั้ เป้าหมายการมีสดั ส่วนแหล่งที่มาของรายได้จากธุรกิจถ่านหิน 40% ธุรกิจไฟฟ้า 30% ธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติ 20% และพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยี 10% ภายในปี 2568 โดยการติดตามผลการดาเนินงานตาม
แผนงานได้ถกู บรรจุเป็ นวาระประจาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน ทัง้ นี ้ คณะกรรมการได้มีการติดตามดูแล
ฝ่ ายบริหารให้มีการนา กลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ ในเดือนมีนาคม คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทบทวนว่าได้
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ดาเนินงานตามแผนประจาปี และแผนกลยุทธ์ท่วี างไว้หรือไม่ โดยคณะกรรมการบริษัทจะให้ขอ้ แนะนา หรือข้อคิดเห็นใน
กรณีท่ตี อ้ งมีการปรับปรุงหรือแก้ไข
หลักปฏิบัตทิ ี่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ ีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดให้มีจานวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯโดยปัจจุบนั มี
กรรมการจานวน 13 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารจานวน 1 คน กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารจานวน 7 คน และ
กรรมการอิสระจานวน 5 คน ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 38.46 ของกรรมการทัง้ หมด
ในปี 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการในด้าน
สัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารและกรรมการอิสระแล้วมีความเห็นว่าสัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารมีความ
เหมาะสมแล้ว
การรวมหรือแยกตาแหน่ง
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้ประธานกรรมการเป็ นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีบทบาท
อานาจ และหน้าที่ท่แี บ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกากับดูแลกิจการที่ดี
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ ซึ่งกาหนดล่วงหน้าไว้ท่ที กุ สัปดาห์สดุ ท้าย
ของเดือน ยกเว้นในเดือนกุมภาพันธ์และธันวาคม คณะกรรมการกาหนดให้มีการประชุมไว้ในสัปดาห์ท่สี องของเดือน และ
มีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจาเป็ นในการประชุม โดยจะกาหนดวาระการประชุมที่ชดั เจน มีเอกสารประกอบการ
ประชุมที่ครบถ้วนและเพียงพอ และจัดส่งให้กบั คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลา
ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งการจะเพิ่มวาระการประชุมภายหลังการจัดส่งเอกสารจะทาได้เฉพาะ
เรื่องที่มเี หตุผลและความจาเป็ นมากเท่านัน้ และต้องได้รบั การอนุมตั ิจากประธานกรรมการบริษทั โดยการประชุมแต่ละ
ครัง้ ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที ซึ่งกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างเปิ ดเผย โดยมี
ประธานกรรมการบริษัทเป็ นผูป้ ระมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม
สาหรับกรณีท่กี าลังพิจารณาเรื่องที่
กรรมการท่านใดเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสียอย่างมีนยั สาคัญ กรรมการท่านนัน้ ต้องออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่อง
นัน้ ๆ
ทัง้ นีม้ ีการจัดทาบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และหลังจากที่ผา่ นการรับรองจากที่ประชุมแล้วจะมีการ
ลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกฉบับโดยประธานกรรมการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
โดย
บันทึกการประชุมจะถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็ นต้นฉบับ และสาเนา เพื่อความสะดวกสาหรับกรรมการและ
ผูท้ ่เี กี่ยวข้องในการตรวจสอบและอ้างอิงได้ นอกจากนีย้ งั จัดเก็บเอกสารที่ใช้ประกอบวาระการประชุม และบันทึกการ
ประชุม ในรูปแบบแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถอ้างอิงย้อนหลังได้อย่างน้อย 5 ปี โดยมีระบบการจัดเก็บที่ปลอดภัยจาก
การเปลี่ยนแปลงเนือ้ หาข้อมูล และความเสี่ยงจากภัยพิบตั ติ ่าง ๆ
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รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในรายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการ
เงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี รายงานงบการเงินดังกล่าวจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีท่รี บั รองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่เี หมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้ อบบัญชีจะร่วมกัน
พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีท่ถี ือปฏิบตั ิอยูเ่ ป็ นประจาในการจัดทารายงานงบการเงิน
โดย
คณะกรรมการบริษัทเน้นยา้ ให้ผจู้ ดั ทาใช้ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทา รวมถึงเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนีไ้ ด้ปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไว้ในรายงานประจาปี นแี ้ ล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายงานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็ น
รายงานที่ถกู ต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้
คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร โดย
คณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร โดยมีกรรมการอิสระ
จานวน 5 คน จากกรรมการทัง้ คณะจานวน 13 คน
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีคณะกรรมการย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการย่อยชุดเดิมมีวาระการดารงตาแหน่ง
คราวละ 3 ปี นับตัง้ แต่เดือนเมษายน 2561 และจะสิน้ สุดวาระการดารงตาแหน่งในวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2564
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน มีหน้าที่รบั ผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง สอบทานการทาธุรกรรม
อนุพนั ธ์ทางการเงิน รวมถึงการทาสัญญาคุม้ ครองความเสี่ยงราคาสินค้า (Commodity Hedging) สอบทานการปฏิบตั ิ
ตามข้อกาหนด กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือกและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ สอบ
ทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มคี วามถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส สอบ
ทานมาตรการการบริหารความเสี่ยงที่สาคัญ และพิจารณาแผนงาน ผลการปฏิบตั ิงาน งบประมาณ และอัตรากาลังของ
สานักงานตรวจสอบภายใน
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 9 ครัง้ มีกรรมการเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครัง้ และมี
การประชุมตามวาระการประชุมที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน
(2) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วย กรรมการ 4 คน ได้แก่ กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร 3 คน
และกรรมการอิสระ 1 คน ปฏิบตั ิหน้าที่หลัก 2 ด้าน คือ
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1. พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริย ธรรมทางธุรกิจ พร้อม
ทัง้ ติดตามการปฏิบตั ิตามนโยบายและหลักปฏิบตั ิในกรอบของการมีจริยธรรมนัน้
2. สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ติดตามแผนสืบ
ทอดตาแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสาหรับการดารงตาแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงตั้ งแต่ระดับผูอ้ านวยการสายขึน้ ไป
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมตั ิหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
นอกจากนีค้ ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทางานของคณะกรรมการต่อ
คณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งร่วมประเมินผลและติดตามผลการแก้ไขปรับปรุ งตามผลการประเมิน โดยในปี 2556
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้เริ่มใช้แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานคณะกรรมการชุดย่อยทัง้ 3 คณะ ในการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี 2555 เป็ นต้นไป และในปี 2557 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้เริ่มใช้การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานคณะกรรมการรายบุคคลในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานในปี 2557 เป็ นต้นไป
ในปี 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชุมรวม 4 ครัง้ มีกรรมการเข้าประชุมครบองค์
ประชุมทุกครัง้ และมีการประชุมตามวาระการประชุมที่กาหนดไว้ตามแผนงานอย่างชัดเจน
(3) คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ 4 คน ได้แก่ กรรมการอิสระ 3 คน และ กรรมการที่
ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร 1 คน มีหน้าที่เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
อนุมตั ิหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
ในปี 2563 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 8 ครัง้ โดยมีกรรมการทุกคนเข้าประชุมครบทุกครัง้
คณะกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
(1) กรรมการอิสระ มีจานวนร้อยละ 38 ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
1. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
2. นายสุทศั น์ เศรษฐ์บญ
ุ สร้าง
3. นายพิชยั ดุษฎีกลุ ชัย
4. นายธีรภัทร สงวนกชกร
5. นายพิรยิ ะ เข็มพล
กรรมการอิสระเป็ นกลไกสาคัญในการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น จึงควรมี
จานวนกรรมการอิสระเพียงพอที่จะถ่วงดุลอานาจการตัดสินใจของกรรมการทัง้ คณะ สามารถแสดงความเห็นที่เป็ นอิสระ
และไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ได้กาหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ เข้มงวดกว่า ข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องสัดส่วนการถือหุน้ โดยบริษัทฯ กาหนดให้
“กรรมการอิสระ” มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
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1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 (ตามกฎหมายกาหนดร้อยละ 1) ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของผูข้ อ
อนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต ทัง้ นี ้
ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ่เี กี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. กรรมการอิสระมีวาระการดารงตาแหน่ง 9 ปี หรือ ไม่เกิน 3 คราวต่อเนื่อง
3. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรือของผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 2 ปี ก่อนวันที่ย่ืนคาขออนุญาตต่อสานักงาน ทัง้ นีล้ กั ษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการ
อิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผู้
ขออนุญาต
4. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาตหรือบริษัทย่อย
ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผูข้ ออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ่มี ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
ผูข้ ออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ห รือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ย่ืนคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กูย้ ืม คา้ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึง
พฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ผขู้ ออนุญาตหรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนีท้ ่ีตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง
ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ท่มี ีตวั ตนสุทธิของผูข้ ออนุญาตหรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใด
จะต่ากว่า ทัง้ นีก้ ารคานวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่
ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ ่เี กิดขึน้ ในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของผูข้ ออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้
มีอานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสานัก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของผูข้ ออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้
มีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2
ปี ก่อนวันที่ย่ืนคาขออนุญาตต่อสานักงาน
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากผูข้ ออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือ
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หุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่ า
สองปี ก่อนวันที่ย่ืนคาขออนุญาตต่อสานักงาน
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของผูข้ ออนุญาต ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้
ถือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของผูข้ ออนุญาต หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท
อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผูข้ ออนุญาตหรือ
บริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของผูข้ ออนุญาต
ภายหลังได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจ
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของผูข้ ออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์
คณะ (Collective Decision) ได้
ในกรณีท่ีบุคคลที่ผขู้ ออนุญาตแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาหนดตามข้อ (4) หรือ ข้อ (6) ให้ผขู้ ออนุญาตได้รบั การผ่อนผันข้อห้าม
การมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อผูข้ ออนุญาตได้จดั ให้มี
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ และจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนีใ้ นหนังสือนัดประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระด้วย
ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทาให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนด
ข. เหตุผลและความจาเป็ นที่ยงั คงหรือแต่งตัง้ ให้บคุ คลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผูข้ ออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการ
อิสระ
เพื่อประโยชน์ตามข้อ (5) และ ข้อ (6) คาว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รั บมอบหมายจากสานัก
งานสอบบัญชี หรือผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทาง
วิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบคุ คลนัน้
หลักเกณฑ์ในการให้กรรมการดารงตาแหน่งในบริษัทอื่น
เพื่อให้ม่นั ใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ บริษัทฯ จึงกาหนดให้การ
ดารงตาแหน่งของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของคุณสมบัติท่วั ไปของกรรมการ (แนว
ปฏิบตั ิ บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท ข้อ 5.1 วรรค 5 คุณสมบัติ ท่วั ไปของกรรมการ เริ่มใช้ 19
ธันวาคม 2557 เป็ นต้นไป)
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการออกเสียง
บริษัทฯ กาหนดเรื่องการประชุมคณะกรรมการและการออกเสียงไว้ดงั นี ้ “กรรมการบริษัทมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะนับเป็ นองค์ประชุม โดยในการลงมติแต่ละวาระต้องมีกรรมการบริษัทในที่
ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการบริษัททั้งหมด” (แนวปฏิบัติ บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ว่าด้วย
คณะกรรมการบริษัท ข้อ 8.5 เริ่มใช้ 19 ธันวาคม 2557 เป็ นต้นไป)
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัทฯ กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการ
รายบุคคล โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอน และผลการประเมินในภาพรวมเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี และใน
รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหา บริษัทมีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เป็ นประจาทุกปี เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน
ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปี ท่ผี ่านมา และเพิ่ มประสิทธิผลการทางานของคณะกรรมการตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยเลขานุการคณะบรรษัทภิบาลและสรรหาจะนาส่งแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ทงั้ แบบคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังที่กรรมการแต่ละ
คนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนาส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของ
กรรมการแต่ละคน และสรุ ปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี และรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ท่ีกล่าวข้างต้น สาหรับผลการประเมินในภาพรวมมีรายละเอียด
ดังนี ้
การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
คณะกรรมการทัง้ คณะ
กรรมการรายบุคคล
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน

คะแนนเฉลี่ย
4.74
4.56

จัดอยู่ในเกณฑ์
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

4.45
4.95
4.61

ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็ นผูท้ าหน้าที่สรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตาแหน่ง
ที่ว่างลงด้วยเหตุอื่น โดยมีขนั้ ตอนการดาเนินการดังนี ้
1. ทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัททัง้ คณะ
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
ภาพรวมให้กบั คณะกรรมการบริษัท
2. ทบทวนคุณสมบัติท่วั ไป คุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกาหนดเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการสรรหา
และคัดเลือก เพื่อให้ตรงกับกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
โดยเมื่อผ่านการพิจารณาสรรหาแล้วคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะเสนอต่อ
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คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อลงมติแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
ต่อไป
ในการสรรหากรรมการทดแทดกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตาแหน่งที่ว่างลง เป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรหา โดยได้มีการพิจารณารายชื่อจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) รวมทัง้ ให้คณะกรรมการบริษัททุกคน
เสนอชื่อผูท้ ่เี หมาะสม
โดยคณะกรรมการได้กาหนดและเปิ ดเผยถึงนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของกรรมการ
(Board Diversity) และลงประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ รายย่อยเสนอชื่อผูท้ ่เี หมาะสมภายในเวลา
และเงื่อนไขที่กาหนด โดยรายชื่อที่ได้รบั การเสนอจากคณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้ รายย่อยทัง้ หมดจะเข้าสู่กระบวนการสรรหา
โดยมีการพิจารณาทัง้ ด้านความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณสมบัติท่วั ไป คุณสมบัตเิ ฉพาะ(Board Skill Mix) ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท และการทางานร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายชื่อผูท้ ่ไี ด้รบั การเสนอ
ชื่อทัง้ หมดจะมากกว่า 2 เท่า ของตาแหน่งกรรมการที่ว่างลง และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ จะเป็ นผูเ้ ห็นชอบการแต่งตัง้ กรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่ากึง่ หนึ่งของจานวนเสียงผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมดที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงโดยมีการลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
สาหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดารงตาแหน่งผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ติดตามความ
คืบหน้าแผนสืบทอดตาแหน่งที่ครอบคลุมตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ และผูบ้ ริหารระดับสูง
เป็ นประจาทุกครึง่ ปี เพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทฯ มีแผนงานและเตรียมความพร้อมให้ผบู้ ริหารที่มีความรู ้ และความสามารถ สามารถ
สืบทอดตาแหน่งที่สาคัญต่อไปในอนาคต
การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษทั ย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ บริหารจัดการบริษัทย่อย รวมถึงกาหนดแนวทางการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้การบริหารงานเป็ นไปอย่างมี
ศักยภาพ มีประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ ดังนี ้
นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
1. ฝ่ ายบริ ห ารต้อ งศึ ก ษาและประเมิ น ผลการศึ ก ษาการลงทุ น เบื ้อ งต้น โดยคณะกรรมการกลั่น กรองการลงทุ น
(Investment Committee) เพื่อนาเสนอผลการประเมิน พร้อมทั้งสรุปสภาวะการลงทุนแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิโครงการ ซึ่งจะต่อเนื่องถึงการพัฒนาโครงการ การขยายการลงทุน การอนุมตั ิงบลงทุน และนโยบายที่
สาคัญของบริษัทย่อย ทัง้ นีห้ ากต้องมีการจัดตัง้ บริษัทย่อยหรือยกเลิกบริษัทย่อย เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผูม้ ีอานาจอนุมตั ิดงั กล่าว
2. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิรายการลงทุนที่มีลกั ษณะเข้าข่ายตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กาหนด เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
3. คณะกรรมการบริ ษั ท มี ก ลไกก ากั บ ดู แ ลบริ ษั ท ย่ อ ย เพื่ อ ดู แ ลรัก ษาผลประโยชน์ใ นเงิ น ลงทุ น ของบริ ษั ท โดย
คณะกรรมการมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็ นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุม
การบริหารให้เป็ นไปตามนโยบายของบริษัท และการทารายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
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4. บริษัทย่อยต้องรายงานผลการประกอบการและการดาเนินงานทางธุรกิจที่สาคัญ พร้อมทัง้ วิเคราะห์ความอ่อนไหว
ทางธุรกิจ และประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย รวมถึงแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะแนวทางการ
บริหารกิจการของแต่ละบริษัทย่อย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของ
บริษัทในเครือมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นโยบายการควบคุมภายใน และนโยบายการบริหารงานส่วนกลาง
คณะกรรมการบริษั ท และฝ่ ายบริห ารมอบหมายให้ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่ อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อทาหน้าที่อย่างอิสระและรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบความคืบหน้าเป็ นรายไตรมาส
สาหรับการบริหารงานในบริษัทย่อย บริษัทฯ ได้บริหารตามสัดส่วนการลงทุน โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แต่งตัง้ ผูบ้ ริหาร
เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ก รรมการในบริษั ทย่อย เพื่อให้มีทิศทางที่สอดคล้องและเชื่ อมโยงในด้า นนโยบายและกลยุทธ์ โดย
พิจารณาจากความรู ้ ความสามารถของผูบ้ ริหารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนัน้ ๆ สถานที่ปฏิบตั ิงาน (กรณีท่ีเป็ นกรรมการในบริษั ท
ต่างประเทศ) รวมถึงสุขภาพและความพร้อมของผูบ้ ริหาร ซึ่งจะทบทวนรายชื่อกรรมการในบริษัทย่อยอย่างน้อยปี ละครัง้
นโยบายด้านงบประมาณ
การจัดทางบประมาณลงทุนและดาเนินการต้องเป็ นไปตามระเบียบงบประมาณของแต่ละบริษัทย่อยที่สอดคล้องกับ
ระเบียบงบประมาณของบริษัทฯ และการจัดทาและทบทวนงบประมาณฯ ต้องดาเนินการตามกรอบเวลาและจัดส่งข้อมูลให้
สอดคล้องกับการดาเนินการของบริษัทฯ โดยการลงทุนในโครงการที่มีมลู ค่าสู งกว่า 1,500 ล้านบาท และการใช้เงินลงทุนเกิน
งบลงทุนโครงการที่ได้รบั อนุมตั ิไว้รวมร้อยละ 15 ต้องขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
บริษัทฯ ดารงแนวทางการบริหารงานบนหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยเน้นเรื่องความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม
และมีประสิทธิภาพในการทางานควบคูก่ บั ความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และผูท้ ่มี ีส่วนเกี่ยวข้อง โดยกาหนดให้มีส่วน
งานในโครงสร้างองค์กรที่มีหน้าที่ชดั เจน เพื่อกาหนดหรือกากับดูแลการปฏิบตั ิงานที่ทาให้การดาเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย
และเป็ นไปตามแนวทางธรรมาภิบาลดังกล่าว
บริษัทฯ จัดตัง้ หน่วยงานกากับการปฏิบตั ิงานตามกฎหมาย (Corporate Compliance) เพื่อบริหารความเสี่ยงที่อาจ
เกิดจากการดาเนินงานที่ไม่ถกู ต้องตามกฎระเบียบและกากับดูแลให้ทกุ สายงานในกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ ปฏิบตั ิให้ถกู ต้องตาม
กฎหมายที่เชื่อมโยงกับพืน้ ฐานการงานโดยละเอียด (Activity Base) ของหน่วยงานนัน้ ๆ โดยกาหนดเป็ นรายการเพื่อประเมิน
ตนเอง (Regulatory Compliance Checklist) โดยหน่วยงานกากับการปฏิบตั ิงานตามกฎหมาย ทาหน้าที่เป็ นผูก้ ากับดูแล และ
ทารายงานทุกครึง่ ปี นอกจากนีแ้ ต่ละสายงานต้องทบทวนกฎระเบียบต่างๆ ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
หน่วยงานบริหารความเสี่ยงกิจการ (Risk Management) ทาหน้าที่ประเมินความเสี่ยงในด้านธุรกิจ แผนกลยุทธ์ และ
แผนงานประจาปี อย่างต่อเนื่อง มีจดั เตรียมแนวทางป้องกันหรือแก้ไข โดยติดตามทบทวนความเสีย่ งดังกล่าวไตรมาสละ 1 ครัง้
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้
บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต(Thai Private
Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ตั้ง แต่ ปี 2553 และได้ผ่า นการรับ รองเป็ น สมาชิ กโครงการแนวร่วม
ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ตัง้ แต่ปี 2558 และได้รบั การต่ออายุการรับรองเป็ นวาระที่ 2 ในปี 2561
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ในปี 2563 บริษัทได้มกี ารจัดประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รปั ชันและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ได้มีการสื่อสารและให้ความรูพ้ นักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านคอร์รปั ชันรวมทัง้ นโยบายที่เกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น นโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ แนวปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน เรื่อง การให้-รับ
ของขวัญ การเลีย้ ง หรือประโยชน์อื่นใด โดยพนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ผ่านทาง internal e-mail
communication, รายการข่าวเรือ่ งเล่าเช้าวันศุกร์ ช่วง Anti – Corruption News และ เว็ปไซต์ภายในของบริษัท นอกจากนีใ้ นปี
ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ออกจดหมายขอความร่วมมืองดให้ของขวัญแก่คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานบริษัท
การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 89/1/4 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ (ฉบับ 4) พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ.2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึง่ คณะกรรมการ
บริษัทจะรายงานการถือครองหลักทรัพย์ บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครัง้ ถัดไปหลังจากกรรมการบริษัทท่านนัน้ ได้รบั การเลือกตัง้ ให้เป็ นกรรมการบริษัท
หลังจากนัน้ หากกรรมการบริษัท คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะทาธุรกรรมการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของ บริษัท บ้านปู
จากัด (มหาชน) กรรมการท่านนัน้ ก็จะรายงานการซือ้ ขายหลักทรัพย์นนั้ ต่อที่ประชุมกรรมการบริษทั ครัง้ ถัดไปทุกครัง้
หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People
Management)
นโยบายด้านแผนสืบทอดตาแหน่ง
คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีแ ผนสื บทอดตาแหน่ งที่ค รอบคลุม ตาแหน่ งประธานเจ้าหน้าที่ บริห ารและผู้บริหาร
ระดับสูง เพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทฯ มีผบู้ ริหารที่มีความรู ้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตาแหน่งที่สาคัญต่อไปในอนาคต รวมทัง้
การเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารมารายงานแผนสืบทอดตาแหน่งให้แก่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาปี ละ 2 ครัง้
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการเสริมความรูและมุมมองในธุรกิจให้กับกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รบั ทราบความคาดหวังที่
บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฎิบัติในการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ
ตลอดจนสร้างความรู ้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดาเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฎิบตั ิหน้าที่
ของกรรมการ ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรูแ้ ละมุมมองใหม่ๆ ให้กับกรรมการทุกคน ทัง้ ในแง่การกากับดูแล
กิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ฯลฯ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฎิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ของกรรมการ
หลักปฏิบัตทิ ี่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and
Responsible Business)
บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างสมดุลแห่งความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ โดยให้ความสาคัญกับการดาเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาส
พร้อมทัง้ ได้นาหลักการในระดับสากลมาปรับใช้ในการ
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กาหนดกลยุทธ์ดา้ นการพัฒนาที่ย่งั ยืนครอบคลุมทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันของบริษัทฯ และสร้างคุณค่าให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ผ่านระบบการบริหารจัดการ 2 ระดับ ได้แก่
• การผนวกความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์ของบริษัทฯ (Strategic Integration) โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผู้
พิจารณาประเด็นความเสี่ยงด้านความยั่งยืน
และแนะนาแนวทางการดาเนินงานที่เหมาะสมแก่ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารเพื่อดาเนินการ
• การผนวกความยั่งยืนเข้ากับการดาเนินงานของบริษัทฯ (Operational Integration) ภายใต้การกากับดูแลของ
คณะกรรมการการพัฒนาที่ย่งั ยืน (Sustainable Development Committee) เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ด้านความยั่งยืน รวมถึงการกาหนดและทบทวนนโยบายต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาที่ย่งั ยืน
บริษัทฯ ได้กาหนดตัวชีว้ ดั ผลการดาเนินงานด้านความยั่งยืน รวมถึงเป้าหมายการปฏิบตั ิงานระยะสัน้ และระยะยาว
เป็ นประจาทุกปี ครอบคลุมตัง้ แต่ผบู้ ริหารจนถึงพนักงานระดับปฏิบตั ิการ อีกทัง้ ผนวกความยั่งยืนเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และ
ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดาเนินธุรกิจ โดยเปิ ดเผยกระบวนการบริหารจัดการและผลการ
ดาเนินงานแก่ผมู้ ีส่วนได้เสียผ่านทางช่องทางที่เหมาะสมอย่างสม่าเสมอ
บริษัทฯ ยังได้ประกาศนโยบายด้านนวัตกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของบริษัทฯ ที่มงุ่ เน้นการพัฒนานวัตกรรม
ในการขับเคลื่อนธุรกิจทัง้ หมดของกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ และเป็ นส่วนสาคัญในการสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ โดยบริษัทฯ
ดาเนินการดังต่อไปนี ้
• จัดตัง้ โครงสร้างพืน้ ฐานที่เปิ ดโอกาสและสนับสนุนให้ทกุ คนในองค์กรเสนอแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ
และเทคโนโลยีขององค์กร
• ส่งเสริมกิจกรรมด้านนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
• ฝึ กฝนวัฒนธรรมนวัตกรรมในบริษัทฯ โดยสร้างแรงจูงใจ และสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนกระบวนการสร้างสรรค์
และนวัตกรรม
• สร้างหลักสูตรการฝึ กอบรมหรือโครงการที่เฉพาะเจาะจง เพื่อพัฒนาทักษะเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ โดยให้
นวัตกรรมเป็ นส่วนหนึ่งของหัวข้อการฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้อง
• จัดโครงสร้างและส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ หรือเครื่องมือที่จะทาให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการใน
อนาคตได้อย่างรวดเร็วและประสิทธิภาพ
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็ นธรรมแก่ผมู้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย โดยกาหนดเป็ นนโยบายต่อผูม้ ีส่วนได้เสียไว้ใน
นโยบายบรรษัทภิบาล และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน บนพืน้ ฐานของ
ความเป็ นธรรมและความสมดุลในการประสานประโยชน์รว่ มกันเป็ นหลัก โดยมีหลักปฏิบตั ิท่สี าคัญ ได้แก่ ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ และนโยบายและการปฏิบตั ิต่อพนักงาน ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี ้ คู่แข่งทางการค้า และ
สังคมส่วนรวม โดยกาหนดให้เป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนที่ตอ้ งรับทราบ ทา
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ความเข้าใจ และปฏิบตั ิตามแนวทางที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทัง้ นีเ้ พื่อให้ม่นั ใจว่าผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รบั การคุม้ ครอง
สิทธิและได้รบั การปฏิบตั ิดว้ ยดี
บริษัทฯ จัดให้มชี ่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ ซึง่ ครอบคลุมผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ผ่านระบบรับข้อร้องเรียนบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) เรื่องการรับข้อร้องเรียน โดย
ข้อมูลจะถูกส่งมายังประธานกรรมการคณะบรรษัทภิบาลและสรรหาที่อีเมล GNCchairman@banpu.co.th และ/หรือ
เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ที่อีเมล GNCSecretariat@banpu.co.th ซึ่งมีการติดตามข้อมูลอย่าง
สม่าเสมอ โดยรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็ นรายไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็ นราย
ปี บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน (Whistleblower Policy) เพื่อให้ความ
คุม้ ครองแก่ผทู้ ่รี อ้ งเรียนและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มคี วามโปร่งใส ตัง้ แต่ปี 2558 โดยมีขนั้ ตอนในการสอบสวนดังนี ้
1. ในกรณีท่มี ีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอตามข้อกล่าวหา/ข้อร้องเรียน การสอบสวนเต็มรูปแบบจะเริ่มดาเนินการโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบแน่ชดั ว่าการกระทาตามที่รอ้ งเรียนได้เกิดขึน้ จริงหรือไม่ รูปแบบการสอบสวนจะแตกต่างกัน
ไปตามสภาพการณ์ การสอบสวนจะดาเนินการภายใต้เงื่อนไขการรักษาข้อมูลเป็ นความลับ พนักงานที่แจ้งข้อ
ร้องเรียนอาจได้รบั การติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
2. คณะผูส้ อบสวนจะแจ้งให้ผรู้ อ้ งทุกข์ทราบถึงผลการสอบสวนและผลสรุปผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม
3. ผูบ้ ริหารระดับอาวุโสของบริษัทจะพิจารณาว่าควรดาเนินการอย่างไรในกรณีท่มี ีการพิสจู น์วา่ มีการกระทาตามที่
ร้องเรียนเกิดขึน้ จริง เช่น จะดาเนินการทางวินยั หรือดาเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมอื่นๆ
4. บริษัทฯ
ยืนยันว่าพนักงานผูร้ อ้ งเรียนโดยสุจริตจะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรายงานการกระทาที่ฝ่าฝื นกฎหมาย
กฎระเบียบ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทหรือข้อสงสัยว่าจะเป็ นการกระทาฝ่ าฝื นดังกล่าว
นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิงดรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดกับผูม้ ีส่วนได้เสีย และได้แจ้งให้ผมู้ ีส่วนได้
เสียทุกฝ่ ายรับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงจัดให้มีการบันทึกรายงานการรับของขวัญในระบบ ซึ่งถือเป็ นหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และบริษัทย่อย ที่ตอ้ งทาความเข้าใจและปฏิบตั ิตาม ทัง้ นีเ้ พื่อให้สอดคล้องกับการประกาศใช้
นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังกาหนดเรื่องการให้และรับสินบน รวมถึงการให้ของขวัญและการเลีย้ งรับรอง
ทางธุรกิจไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อที่ปรากฏในคูม่ ือจริยธรรมธุรกิจ ดังนี ้
ข้อ 3.4 การให้และรับสินบน
(1) ห้ามมิให้ผบู้ ริหารและพนักงานเรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่คา้ ผูร้ บั เหมา ผูจ้ ดั ส่งสินค้า ที่ปรึกษา
และผูท้ ่บี ริษัทฯ ทาธุรกิจด้วย
(2) ห้ามมิให้ผบู้ ริหารและพนักงานเสนอผลประโยชน์ใดๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกค้า สหภาพแรงงาน หรือ
บุคคลภายนอกอื่นใดเพื่อจูงใจให้ปฏิบตั ิในทางที่มิชอบ
ข้อ 3.5 ของขวัญและการเลีย้ งรับรองทางธุรกิจ
(1) ผูบ้ ริหารและพนักงานควรหลีกเลีย่ งการให้หรือรับของขวัญหรือของกานัลใดๆ จากคู่คา้ หรือผูท้ ่บี ริษัทฯ ทา
ธุรกิจด้วย เว้นแต่ช่วงเทศกาลในมูลค่าที่เหมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับการผูกมัดทางธุรกิจ
(2) ผูบ้ ริหารและพนักงานควรหลีกเลีย่ งการให้หรือรับการเลีย้ งรับรองในลักษณะที่เกินกว่าปกติจากบุคคลที่
บริษัทฯ ทาธุรกิจด้วย
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พนักงาน
บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็ นปั จจัยแห่งความสาเร็จที่มีคณ
ุ ค่ายิ่ง จึงกาหนดนโยบายและการปฏิบตั ิต่อพนักงานไว้
ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อการปฏิบตั ิท่เี ป็ นธรรมแก่พนักงานทุกชนชาติและภาษา ทัง้ ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การ
แต่งตัง้ โยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ และการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของพนักงานอยูเ่ สมอ บริษัทฯ ดาเนินตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่ วยอันเนื่องจากการ
ทางาน
บริษัทฯ ประกาศปรัชญาการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Philosophy) ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
บริษัทฯ โดยยึดหลักสาคัญ 3 ประการ คือ
1. หลักความยุตธิ รรมและเท่าเทียม (Equitability)
2. หลักผลงาน (Performance Based)
3. หลักความสามารถ (Competency Based)
ด้วยเหตุนบี ้ ริษัทฯ จึงถือเป็ นหน้าที่ในการพัฒนาพนักงานให้มีความพร้อม และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจและเศรษฐกิจโลก (Adaptability) ด้วยความยืดหยุ่นและคล่องตัว (Flexibility) พร้อมปฏิบตั ิงานในทุกพืน้ ที่และ
สถานการณ์ (Mobility) กล้าแสดงความคิดเห็นที่ถกู ต้องและสร้างสรรค์ (Positive Creativity) รวมถึงให้เกียรติในความเป็ น
มืออาชีพ (Professionalism) ยิง่ กว่าระดับการบังคับบัญชา กล่าวคือ บริษัทฯ มุง่ สร้างให้บคุ ลากรเป็ น “พนักงานมืออาชีพ”
โดยถือปฏิบตั ิและให้โอกาสพนักงานทุกชนชาติ เชือ้ ชาติ ภาษา และเพศ อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน มุง่ มั่นปฏิบตั งิ าน
ภายใต้วิสยั ทัศน์ และเป้าหมายที่ชดั เจนร่วมกัน หล่อหลอมรวมกันเป็ นหนึ่งเดียวอย่างแข็งแรง โดยผูกพันและยึดมั่นกันด้วย
วัฒนธรรมองค์กร ”บ้านปู ฮาร์ท”
บ้านปูฯ มุ่งบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ให้สอดรับกับวิสยั ทัศน์องค์กร และตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจได้อย่างทันท่วงที พร้อมขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายการเป็ นผูน้ าธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาพ
เอเชียแปซิฟิค ดังนัน้ ความแข็งแกร่งด้านศักยภาพของบุคลากรและความคล่องตัวในการทางาน (Agile Working) จึงเป็ น
สิ่งสาคัญที่บริษัทฯ สนับสนุนเสมอมา เพื่อให้พนักงานสามารถทางานร่วมกันได้อย่างราบรื่น เปิ ดโอกาสให้พนักงานพัฒนา
ทักษะใหม่ๆ และสามารถเติบโตข้ามสายงานได้ในทุกประเทศอย่างเท่าเทียม โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้พฒ
ั นา “ความ
มุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้แก่พนักงาน” (Banpu People Value Proposition) เพื่อเป็ นหลักในการบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
บริษัทฯ มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานในรูปแบบของโบนัสและการเลื่อนขัน้ ของพนังงาน ที่สอดคล้องกับผลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว และยึดมั่นในการให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงานทัง้ ด้าน
เงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนในรูปแบบอื่น อาทิเช่น ประกันสุขภาพ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ สวัสดิการเลือกได้
(Flexi Benefit) บริษัทฯ มีการบริหารจัดการบุคลากรด้วยความเป็ นธรรม ควบคูก่ บั การเปิ ดโอกาสในการเรียนรู ้ เพื่อพัฒนา
ความรูแ้ ละความสามารถของพนักงานอย่างเต็มศักยภาพอย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ บริษัทฯ จัดตัง้ คณะกรรมการประเมิน
ค่างาน (Job Evaluation Committee) คณะกรรมการพัฒนาองค์กร (Organization Development Committee) และ
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สนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน (Compensation Committee) และคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา (Corporate Governance and Nomination Committee) อย่างใกล้ชดิ เพื่อความโปร่งใสและ
ขับเคลื่อนทรัพยากรของบริษัทฯ ไปสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ลูกค้ า
บริษัทฯ มุ่งมั่นแสวงหาวิธีการที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึน้
ตลอดเวลา โดยกาหนดเป็ นนโยบายและข้อควรปฏิบตั ิต่อลูกค้าไว้ในคูม่ ือจริยธรรมธุรกิจ ที่ยดึ มั่นในการรักษาและปฏิบตั ิ
ตามสัญญาที่ทาไว้กบั ลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยการส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มคี ณ
ุ ภาพ ตรงตามความคาดหมายของ
ลูกค้าในราคาที่เป็ นธรรม การให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถกู ต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อ
ลูกค้าอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการจัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลกู ค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ
ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมถึงการให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้มี
ประสิทธิภาพและเป็ นประโยชน์กบั ลูกค้าสูงสุด
นอกจากนีย้ งั เน้นการรักษาความลับของลูกค้าและไม่นาไปใช้เพื่อ
ประโยชน์โดยมิชอบ
คู่ค้า/เจ้ าหนี้
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ และ/หรือเจ้าหนีอ้ ย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยคานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ และตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของการได้รบั ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทัง้ สองฝ่ าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ที าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ ปฏิบตั ิตามพันธะสัญญา ให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริง รายงานที่ถกู ต้อง การเจรจา
แก้ปัญหาและหาทางออกตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยมีแนวปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) ไม่เรียก หรือไม่รบั หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สจุ ริตในการค้ากับคูค่ า้ และ/หรือเจ้าหนี ้
(2) กรณีท่มี ีขอ้ มูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สจุ ริตเกิดขึน้ ต้องเปิ ดเผย
รายละเอียดต่อคูค่ า้ และ/หรือเจ้าหนี ้ และร่วมกันแก้ไขปั ญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
(3) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีท่ไี ม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้ง
ให้เจ้าหนีท้ ราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
คู่แข่งทางการค้ า
บริษัทฯ กาหนดนโยบายและการปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักสากล
ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบตั ิการแข่งขันทางการค้า และไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรูค้ วามลับทางการ
ค้าของคู่คา้ ด้วยวิธีฉอ้ ฉล บริษัทฯ ยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจด้วยความเป็ นธรรมโดยปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิท่กี าหนดไว้ใน
จริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีขอ้ พิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า
ชุมชนและสังคม
บริษัทฯ มีนโยบายการดาเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโต
ทางธุรกิจ และการพัฒนาของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ตลอดจนยึดมั่นปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองที่ดี ปฏิบตั ิ
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ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมั่นและพยายามยกระดับคุณภาพของสังคมอย่างต่อเนื่อง ทัง้ ที่
ดาเนินการเองและร่วมมือกับภาครัฐหรือชุมชน ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ
นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังดาเนินการตามนโยบายการพัฒนาที่ย่งั ยืน (Sustainable Development Policy) เพื่อ
เทียบเคียงมาตรฐานของบริษัทฯ กับมาตรฐานระดับโลก เช่น การรายงานเรื่องภาวะโลกร้อน (Green House Effect –
ISO 14001) รวมถึงการกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิให้เกิดประสิทธิผลในการดาเนินงานตามมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึง่ ครอบคลุมการบริหารจัดการความเสี่ยงอันเป็ นผลมาจากการดาเนินงานของ
บริษัทฯ ที่อาจจะเกิดต่อพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชนที่บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจอยู่
บริษัทฯ ได้ดาเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) อย่างต่อเนื่อง
โดยตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษ ในการดาเนินธุรกิจ บริษทั ฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สงั คมอย่าง
สม่าเสมอ และจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของบริษัทฯ เพื่อใช้ดาเนินโครงการ CSR ทัง้ ในระดับท้องถิ่นและ
ระดับองค์กร ทัง้ นีร้ วมไปถึงโครงการ CSR ในประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดาเนินธุรกิจด้วยทุกโครงการ
บริษัทฯ ดาเนินโครงการ CSR ด้วยความเชื่อที่วา่ “พลังความรู ้ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” ซึ่งเป็ น
รากฐานในการพัฒนา “คน” โดยกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ เด็ก และเยาวชนคนรุน่ ใหม่ ที่จะเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังดาเนินกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสานึกของ
พนักงานทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ ให้ชมุ ชนและสังคม
เติบโตอย่างยั่งยืน
ช่องทางในการติดต่อบริษัทฯ
ผูม้ ีส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารกับบริษัทฯ ได้ดงั นี ้
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่: ชัน้ 27 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์:
0-2694-6600
โทรสาร:
0-2207-0696-8
เว็บไซต์:
www.banpu.com
เลขานุการบริษัท:
โทรศัพท์ 0-2694-6859 E-mail: bodsec@banpu.co.th
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์: โทรศัพท์ 0-2694-6747 E-mail: investor@banpu.co.th
ฝ่ ายสื่อสารองค์กร: โทรศัพท์ 0-2694-6923 E-mail: corp_com@banpu.co.th
หลักปฏิบัตทิ ี่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม (Strengthen Effective
Risk Management and Internal Control)
นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปั จจัยความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับวิสยั ทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และการปฏิบตั ิการด้านอื่น ๆ โดยพิจารณาว่ามีระบบ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมหรือไม่ รวมทัง้ โอกาสที่อาจจะเกิดความเสี่ยงขึน้ และระดับความรุนแรงของผลกระทบจาก
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ความเสี่ยง มีการกาหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขและผูร้ บั ผิดชอบที่ชดั เจน รวมทัง้ กาหนดมาตรการในการรายงาน
และการติดตามประเมินผล โดยได้จดั ให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการ ซึ่งมีหน้าที่นาเสนอแผนงาน
และผลการปฏิบตั ิตามแผนต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจา และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็ นครัง้ คราว
โดยมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และในทุก ๆ ระยะเวลาที่
พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายด้านการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทพิ จารณาให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การ
ปฏิบตั ิงาน การดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีกลไกการตรวจสอบ
และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผูถ้ ือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่
เสมอ ตลอดจนจัดให้มีการกาหนดลาดับชั้นของอานาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและพนักงานที่มีการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว มีการกาหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็ นลายลักษณ์อักษร และมีสานักตรวจสอบ
ภายในที่เป็ นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทัง้
หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนให้เป็ นไปตามระเบียบที่วางไว้
หลักปฏิบัติที่ 7 รั ก ษาความน่ า เชื่ อ ถื อ ทางการเงิ น และการเปิ ดเผยข้ อ มู ล (Ensure Disclosure and Financial
Integrity)
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ความขัดแย้งของผลประโยชน์
บริษัทฯ ถือเป็ นนโยบายสาคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร
หรือพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกาหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจถึงข้อปฏิบตั ิสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานให้หลีกเลี่ยงการทารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทฯ และในกรณี
ที่จาเป็ นต้องทารายการดังกล่าวต้องกระทาโดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก (Fair and at arm’s
length) และกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนัน้ จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมตั ิ หากรายการ
ใดเข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
วิธีการ และการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
นอกจากนีค้ ณะกรรมการยังกาหนดข้อห้ามไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงาน
ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทาธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทัง้ ไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ของ
ตนในการซือ้ ขายหุน้ ของบริษัทฯ หรือให้ขอ้ มูลภายในแก่บคุ คลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซือ้ ขายหุน้ ของบริษัทฯ ในกรณีท่ผี บู้ ริหาร
หรือพนักงานมีสว่ นร่วมในการทางานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งงาน
นัน้ ๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหุน้ ของบริษัทฯ ผูบ้ ริหารและพนักงาน
เหล่านัน้ จะต้องทาสัญญาเก็บรักษาข้อมูลภายใน (Confidentiality Agreement) ไว้กบั บริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information
Policy) และแนวปฏิบตั ใิ นการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ ตัง้ แต่ปี 2560 ซึ่งถือเป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการ
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ผูบ้ ริหาร พนักงาน ที่ปรึกษา และบริษัทย่อย ที่ตอ้ งทาความเข้าใจและปฏิบตั ิตาม โดยมีรายละเอียดตามหัว ข้อที่ปรากฏใน
นโยบายและแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. จัดให้มีระบบควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลลับ
2. ปลูกฝังให้เป็ นวัฒนธรรมองค์กรผ่านการสื่อสารอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้บคุ คลที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงหน้าที่ในการ
รักษาความลับของบริษัทฯ
3. จากัดจานวนบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลลับให้นอ้ ยที่สดุ เท่าที่จาเป็ น (Need to Know Basis) โดยมีระบบควบคุม
คู่สญ
ั ญาและผูใ้ ห้บริการอื่นของ บริษัทฯ ที่สามารถเข้าถึงระบบของบริษัทฯ ได้
4. ระมัดระวังในกรณีท่ไี ด้รบั หรือส่งต่อข้อมูลให้แก่บคุ คลที่สาม โดยทุกฝ่ ายต้องตระหนักรูถ้ ึงภาระหน้าที่ของตนในส่ วนที่
เกี่ยวข้องในการใช้และการควบคุมข้อมูลลับ
5. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการควบคุมที่เหมาะสม
การเปิ ดเผยข้อมูลกับผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศทัง้ ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็ นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึง
สถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทัง้ อนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ โดย
จัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด นอกเหนือจากการเปิ ดเผย
ข้อมูลตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารไปยังผู้ถือหุน้ และนักลงทุนผ่านช่องทางอื่น ๆ โดยมีหน่วยงานนักลงทุน
สัม พัน ธ์ (Investor Relations) ท าหน้าที่ สื่อสารโดยตรงกับ ผู้ถื อหุ้น นัก ลงทุน และนัก วิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและ
ต่างประเทศ ในขณะที่หน่วยงานสื่อสารองค์กรทาหน้าที่เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของบริษัทฯ ไปยังผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน และ
ประชาชนทั่วไปผ่านสื่อมวลชนและสื่ออื่น ๆ ทัง้ ในและต่างประเทศเช่นเดียวกัน
ในปี 2563 บริษัทฯ จัดให้มีการนาเสนอข้อมูลแก่นกั ลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน ดังนี ้
ลาดับ

การเปิ ดเผยและการนาเสนอข้อมูล

จานวนครั้ง

1.

พบนักลงทุนต่างประเทศ (via virtual meeting)

14

2.

พบนักลงทุนในประเทศ (via virtual meeting)

5

3.

จัดแถลงผลการดาเนินงานประจาไตรมาสและประจาปี (Analyst Meeting)

4

4.

ร่วมกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) เพื่อแถลง
ผลการดาเนินงานประจาไตรมาส

4
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ลาดับ

การเปิ ดเผยและการนาเสนอข้อมูล

จานวนครั้ง

5.

ร่วมกิจกรรม "SET Digital Roadshow” เพื่อแถลงผลการดาเนินงานประจา
ไตรมาส

1

6.

การพบนักลงทุนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ (Company Visit)

4

7.

การให้ขอ้ มูลนักลงทุนผ่าน Conference Call

5

8.

การสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร

9

9.

จัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน (Press Conference) เพื่อชีแ้ จงผลประกอบการ

1

10.

การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) เพื่อชีแ้ จงผลประกอบการ
และกลยุทธ์ธุรกิจ

14

11.

การจัดกิจกรรมสาหรับสื่อมวลชน และเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
โครงการเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

21

12.

การนาผูถ้ ือหุน้ นักวิเคราะห์ และนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการ

0

13.

การจัดนิทรรศการ

0

นอกจากนีไ้ ด้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.banpu.com เพื่อให้ผมู้ ีส่วน
ได้เสียกลุ่มอื่นๆ ได้รบั รูข้ อ้ มูลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ผูส้ นใจสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงาน
นั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ข องบริ ษั ท ฯ ได้ท่ี โ ทรศั พ ท์ห มายเลข 02-6946747 โทรสารหมายเลข 02-2070698 หรื อ อี เ มล์:
investor_relations@banpu.co.th

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และได้กาหนดนโยบายด้านการเปิ ดเผยข้อมูล
และความโปร่งใสของรายงานทางการเงินและการดาเนินการไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ในการเปิ ดเผย
สารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ถกู ต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือ
ได้ และทันเวลาอย่างสม่าเสมอให้กับผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรั พย์ ตลอดจนบุคคลทั่วไป คณะกรรมการ
บริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลและความ
โปร่งใสอย่างเคร่งครัด เมื่อกรรมการบริษัทหรือผูบ้ ริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซือ้ ขายหุน้ ตามข้อกาหนดของสานักงาน
คณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ (กลต.) จะรายงานข้อ มูลให้กับ หน่ ว ยงานก ากับ ดูแ ลทราบ
ตลอดเวลาโดยเคร่งครัด และมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารเป็ นรายเดือนในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท
การดูแลเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันข้อมูลภายในโดยได้กาหนดเป็ นข้อ
ปฏิบตั ิไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ในหัวข้อ “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอันเป็ นความลับ โดยเฉพาะ
การใช้ขอ้ มูลของบริษัทฯ”
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บริษัทฯ ถือว่าเป็ นความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่จะต้องปฎิบตั ิตามนโยบายการใช้ขอ้ มูล
ภายในอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการ
ดาเนินธุรกิจหรือราคาหุน้ ในส่วนของกรรมการได้มีกาหนดข้อปฏิบตั ิไว้ในแนวทางปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริษัท พ.ศ.
2552 และกาหนดในข้อปฏิบตั ิจริยธรรมธุรกิจ ดังนี ้
1. ไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื่อง
การทาธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
2. ไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซือ้ ขายหุน้ ของบริษัทฯ หรือให้ขอ้ มูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อ
ประโยชน์ในการซือ้ ขายหุน้ ของบริษัทฯ
3. ไม่เปิ ดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขัน แม้หลังพ้นสภาพการ
เป็ นกรรมการผูบ้ ริหารหรือพนักงานไปแล้ว
นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ได้กาหนดในนโยบายบรรษัทภิบาล ที่จะไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานใช้โอกาสจาก
การเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับ
บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทารายการที่เกี่ยวโยงที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทฯ ในกรณีท่จี าเป็ นต้อง
ทารายการดังกล่าวบริษัทฯ ต้องดูแลให้ทารายการด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมื อนการทารายการกับบุคคลภายนอก
ทัง้ นีก้ รรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนัน้ จะต้องไม่มีส่วนในการพิจ ารณาอนุมตั ิ หากรายการนัน้
เข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด นอกจากนัน้ ในแนวปฏิบตั ิของกรรมการ
บริษัทได้มีการกาหนดแนวทางสาหรับกรรมการหากได้รบั รู ข้ อ้ มูลที่ยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ และกาหนดให้มีการ
รายงานการถื อ ครองหลักทรัพ ย์ข องกรรมการและผู้บ ริหารที่ มีการเปลี่ ยนแปลงเป็ น ประจาทุก เดื อนในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท
ในส่วนของการพัฒนาระบบควบคุมการใช้ขอ้ มูลภายใน บริษัทฯ ได้นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology: IT) มาใช้ควบคุม เช่น ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก ระบบควบคุม
ระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษทั ฯ ของพนักงานในระดับต่าง ๆ ให้ตรงกับความรับผิดชอบ ในกรณีท่ผี บู้ ริหารหรือพนักงาน
มีส่วนร่วมในการทางานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งงานนัน้ ๆ
เข้า ข่ ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อ นไหวของราคาหลักทรัพ ย์ของบริษัทฯ ผู้บ ริห ารและ
พนักงานเหล่านัน้ จะมีการทาสัญญาการเก็บรักษาข้อมูลภายใน (Confidentiality Agreement) ไว้กบั บริษัทฯ จนกว่าจะมี
การเปิ ด เผยข้อ มูลต่ อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และสานัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์
การดูแลเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทฯ นั้น ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับการทางานของพนักงานทุกระดับใน
หมวดวินยั และลงโทษกาหนดว่า พนักงานผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามหรือฝ่ าฝื นวินยั ที่กาหนดไว้ ให้ถือว่าพนักงานผูน้ นั้ ทาผิดวินยั
และต้องได้รบั โทษตามลักษณะแห่งความผิด โดยมีใจความว่า “เปิ ดเผยความลับของบริษัทฯ เจตนาทาลายชื่อเสียง
ความเชือ่ ถือหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อันเป็ นเหตุให้บริษัทฯ ได้รบั ความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ” พนักงาน
ผูท้ าผิดจะได้รบั โทษรุนแรงถึงขัน้ ไล่ออก
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ทัง้ นี ้ ในปี 2563 ที่ผ่านมา ไม่มีกรณีฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายใน และ
การซือ้ ขายสินทรัพย์ตามกฏเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหาร มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อรับตาแหน่งครัง้
แรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ซึ่งนับรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ตลอดจนบุคคล
ที่เกี่ยวข้องรวมทัง้ รางงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริษัททราบ

หลักปฏิบัตทิ ี่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบัน (Ensure Engagement
and Communication with Shareholders)
สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุนสถาบัน โดยระบุไว้ใน
นโยบายบรรษัทภิบาลอย่างชัดเจนที่กาหนดให้ผถู้ ือหุน้ และนักลงทุนสถาบันของบริษัทฯ มีสิทธิในการได้รบั ใบหุน้ และสิทธิ
ในการโอนหุน้ สิทธิในการได้รบั สารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิของผูถ้ ือ
หุน้ ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สาคัญ
ของบริษัทฯ สิทธิในการเลือกตัง้ และถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และสิทธิ
ในส่วนแบ่งผลกาไร
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอานวยความสะดวก โดยจัดส่งข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน
ชัดเจน เพียงพอ และทันเวลา รวมถึงสนับสนุนให้ผถู้ ือหุน้ และนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสียงในการประชุม
หรือมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็ นผูอ้ อกเสียงแทนในกรณีท่ีไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้แสดงความคิดเห็น ขอคาอธิบาย หรือตัง้ คาถามได้อย่างเท่า
เทียมกัน
บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม
อาคารที่ตั้งสานักงานใหญ่ ของบริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) เลขที่ 1550 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง
มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 13 คน ในปี 2563 บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รบั
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นนายทะเบียนหุน้ ของบริษัทฯ เป็ นผูจ้ ัดส่งหนังสือ เชิญประชุมให้แก่ผถู้ ือหุน้
ล่วงหน้าและแสดงไว้ท่ี www.banpu.com/AGM_EGM/ ก่อนวันประชุม 30 วัน โดยรายงานการประชุมผู้ถือหุน้ ได้ถูก
นาไปแสดงไว้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทฯ หลังวันประชุม 14 วัน และให้ผถู้ ือหุน้ มีโอกาสเสนอข้อแก้ไขหากเห็นว่าการบันทึกมติ
การประชุมไม่ถกู ต้องภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้เปิ ดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ทัง้ นีก้ ารให้สิทธิผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็ นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ
บริษัทฯ ได้ดาเนินการโดยประกาศผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบ โดยเปิ ดรับเรื่อง
ในเดือนธันวาคม 2561 และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.banpu.com/AGM_EGM/) โดยระบุถึงขัน้ ตอนและ
วิธีการในการพิจารณาที่ชดั เจนและโปร่งใส ซึ่งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในปี 2563 ไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุม
หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการแต่อย่างใด
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การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
การประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ผถู้ ือหุน้ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รวมถึงจัดการให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั สารสนเทศอย่าง
ครบถ้วนเพียงพอและทันเวลา เพื่อการตัดสินใจ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการ
ประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผูถ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยในแต่ละวาระได้มีความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทประกอบในการประชุม ทั้งนีใ้ นการประชุมมีกรรมการเข้าร่วมจานวน 12 คน ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ
ได้จดั ให้ผบู้ ริหารระดับสูง ผูส้ อบบัญชี และผูส้ งั เกตการณ์อิสระจากสานักงานกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วย
ประธานในที่ประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดาเนินงานของ
บริษัทฯ และสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในแต่ละวาระการประชุม โดยประธานที่ประชุมสนับสนุนให้ผูถ้ ือหุน้ แสดงความ
คิดเห็นและขอคาอธิบายเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการจัดทารายงาน
การประชุมให้แล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถ
ตรวจสอบและเสนอแนะการแก้ไขได้ภายใน 30 วัน
วันประชุมผูถ้ ือหุน้
วัน ที่ 19 มิ ถุน ายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้อ งประชุม อาคารที่ ตั้ง สานัก งานใหญ่ ของบริษั ท บ้า นปู จ ากัด
(มหาชน) เลขที่ 1550 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีกรรมการเข้าร่วม
ประชุม 13 คน ใน ทัง้ นีก้ ารประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 มีผถู้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเองจานวน 70 ราย และผูร้ บั
มอบฉัน ทะจานวน 440 ราย รวมทั้ง หมดเป็ น จานวน 510 ราย นับ จ านวนหุ้น ได้ 1,913,890,343 หุ้น คิ ด เป็ นร้อยละ
37.7152 ของหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ีในเรื่องอืน่ ๆ
บริษัทฯ มีการปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกาหนด ยกเว้นบางเรื่องที่บริษัทฯ มิได้มีการปฏิบตั ิตามหลักการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดและเหตุผล
ประกอบ ดังนี ้
1. ประธานกรรมการควรเป็ นกรรมการอิสระ
แนวปฏิบตั ิของบริษทั ฯ ปั จจุบนั ประธานกรรมการเป็ นกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร อย่างไรก็ตามคณะกรรมการได้
กาหนดบทบาทหน้าที่ของประธานไว้อย่างชัดเจน โดยเน้นที่ประโยชน์ของบริษัทฯ ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย
เป็ นสาคัญ
2. สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาเป็ นกรรมการอิสระทัง้ คณะ
แนวปฏิบตั ิของบริษทั ฯ ปั จจุบนั สมาชิกของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วย กรรมการ 4 คน
โดยเป็ นกรรมการอิสระ 1 คน และกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร 3 คน ซึ่งประธานคณะกรรมการบรรษัทและสรรหาเป็ น
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร อย่างไรก็ตามคณะกรรมการได้กาหนดบทบาทหน้าที่ของกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หาไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการฯ ซึง่ ครอบคลุมการปฏิบตั ิหน้าที่ทงั้ ด้านบรรษัทภิบาลและสรรหาอย่าง
ครบถ้วน
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3. ประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นกรรมการอิสระ
แนวปฏิบตั ิของบริษทั ฯ ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบรรษัทและสรรหาและคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
เป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร อย่างไรก็ตามคณะกรรมการได้กาหนดบทบาทหน้าที่ของกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาและคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการฯ
ซึ่งครอบคลุมการปฏิบตั ิ
หน้าที่อย่างครบถ้วน
4. บริษัทฯ ควรจัดให้มีท่ปี รึกษาภายนอกมาช่วยในการกาหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และเปิ ดเผยการดาเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปี
แนวปฏิบตั ิของบริษทั ฯ บริษัทฯ จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทัง้ คณะ คณะกรรมการชุด
ย่อย และกรรมการรายบุคคลเป็ นประจาทุกปี ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาแล้วที่จะยังมิได้
มีท่ปี รึกษาภายนอกมาช่วยในการกาหนดแนวทาง
และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการ
5. คณะกรรมการควรกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยระบุไว้ในนโยบายการกากับ ดูแล
กิจการ
แนวปฏิบตั ิของบริษทั บริษัทฯ กาหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดารงตาแหน่ง 9 ปี หรือ ไม่เกิน 3 คราวต่อเนื่อง
(แนวปฏิบตั ิบริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท ข้อ 6.2 ในหัวข้อ 6. วาระการดารงตาแหน่งและ
การพ้นจากตาแหน่ง*) นอกจากนัน้ บริษัทฯ ได้กาหนดการเกษียณอายุของกรรมการที่ 72 ปี โดยระบุไว้ในนโยบาย
บรรษัทภิบาล (ข้อ 4.7 การเกษียณอายุของกรรมการ) *เริ่มใช้ 19 ธันวาคม 2557 เป็ นต้นไป
6. คณะกรรมการควรพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็ น “กรรมการอิสระ” เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความ
เป็ นอิสระอย่างแท้จริง เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษทั
โดยความเป็ นอิสระอย่างน้อยต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ ที่สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด นอกจากนี ้ คณะกรรมการควรกาหนดให้กรรมการ
อิสระมีวาระการดารงตาแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระครัง้
แรก ในกรณีท่จี ะแต่งตัง้ กรรมการอิสระนัน้ ให้ดารงตาแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึง
ความจาเป็ นดังกล่าว
แนวปฏิบตั ิของบริษทั บริษัทฯ ได้กาหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องสัดส่วนการถือหุน้ นอกจากนัน้ บริษัท
ฯ กาหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดารงตาแหน่ง 9 ปี หรือ ไม่เกิน 3 คราวต่อเนื่อง (แนวปฏิบตั บิ ริษัท บ้านปู
จากัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท ข้อ 6.2 ในหัวข้อ 6. วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่ง*) *
เริ่มใช้ 19 ธันวาคม 2557 เป็ นต้น
7. คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 โดย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้และถือเป็ นเกณฑ์ในการปรับปรุงนโยบาย
บรรษัทภิบาล คู่มือจริยธรรมธุรกิจ แนวปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริษัท และกฏบัตรคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และได้กาหนดนโยบายด้านการเปิ ดเผยข้อมูล ความ
โปร่งใสรายงานทางการเงินและการดาเนินการไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ในการเปิ ดเผยสารสนเทศทางการ
เงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ถกู ต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาอย่าง
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สม่าเสมอ ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มี
การปฏิบตั ิตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด เมื่อ
กรรมการบริษัทหรือผูบ้ ริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซือ้ ขายหุน้ ตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้มกี ารรายงานข้อมูลให้กบั หน่วยงานกากับดูแลทราบตลอดเวลาโดยเคร่งครัด
และมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารเป็ นรายเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในการดูแลเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทนัน้ บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันข้อมูลภายในโดยได้กาหนดเป็ นข้อ
ปฏิบตั ิไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ในหัวข้อความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอันเป็ นความลับ โดยเฉพาะ
การใช้ขอ้ มูลของบริษัทฯ
บริษัทฯ ถือว่าเป็ นความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษทั
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
หรือราคาหุน้ ในส่วนของกรรมการได้มีกาหนดข้อปฏิบตั ิไว้ในแนวทางปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2552 และ
กาหนดในข้อปฏิบตั ิจริยธรรมธุรกิจ ดังนี ้

1. ไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์สว่ นตนและในเรื่อง
2.
3.

การทาธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
ไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซือ้ ขายหุน้ ของบริษทั ฯ
หรือให้ขอ้ มูลภายในแก่บคุ คลอื่นเพื่อ
ประโยชน์ในการซือ้ ขายหุน้ ของบริษัทฯ
ไม่เปิ ดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขัน แม้หลังพ้นสภาพการ
เป็ นกรรมการผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ไปแล้ว

นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้กาหนดในนโยบายบรรษัทภิบาล ที่จะไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานใช้โอกาสจาก
การเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจที่
แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทารายการที่เกี่ยวโยงที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทฯ ในกรณีท่ี
จาเป็ นต้องทารายการดังกล่าวบริษัทฯ ต้องดูแลให้ทารายการด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการทารายการกับ
บุคคลภายนอก ทัง้ นี ้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนัน้ จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมตั ิ
หากรายการนัน้ เข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด นอกจากนัน้ ในแนว
ปฎิบตั ิของกรรมการบริษัทได้มกี ารกาหนด แนวทางสาหรับกรรมการหากได้รบั รูข้ อ้ มูลที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
และกาหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็ นประจาทุกเดือนใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในส่วนของการพัฒนาระบบควบคุมการใช้ขอ้ มูลภายใน บริษัทฯ ได้นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology: IT) มาใช้ควบคุม เช่น ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก ระบบควบคุม
ระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ของพนักงานในระดับต่างๆ ให้ตรงกับความรับผิดชอบ ในกรณีท่ผี บู้ ริหารหรือพนักงาน
มีส่วนร่วมในการทางานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึง่ งานนัน้ ๆ
เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ผูบ้ ริหารและ
พนักงานเหล่านัน้ จะมีการทาสัญญาการเก็บรักษาข้อมูลภายใน (Confidentiality Agreement) ไว้กบั บริษัทฯ จนกว่าจะ
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มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
การดูแลเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับการทางานของพนักงานทุกระดับใน
หมวดวินยั และลงโทษกาหนดว่า พนักงานผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามหรือฝ่ าฝื นวินยั ที่กาหนดไว้ ให้ถือว่าพนักงานผูน้ นั้ ทาผิดวินยั
และต้องได้รบั โทษตามลักษณะแห่งความผิด โดยมีใจความว่า “เปิ ดเผยความลับของบริษัทฯ เจตนาทาลายชื่อเสียง
ความเชื่อ ถื อ หรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องบริ ษัท ฯ อัน เป็ น เหตุใ ห้บ ริ ษั ท ฯ ได้รับ ความเสีย หายหรื อ สู ญ เสีย โอกาสทางธุรกิจ ”
พนักงานผูท้ าผิดจะได้รบั โทษรุนแรงถึงขัน้ ไล่ออก
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัทฯ ได้แก่ ความเป็ น
อิสระในการปฏิบตั ิงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน และผูส้ อบบัญชีมีคณ
ุ สมบัติถกู ต้องตามประกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นาเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมตั ิผถู้ ือหุน้ แต่งตัง้
1.
2.
3.
4.

นางสาวรจนาถ ปั ญญาธนานุศาสตร์
นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
นายพงทวี รัตนะโกเศศ
นายวิเชียร กิ่งมนตรี

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 8435 และหรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4599 และหรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 7795 และหรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 3977

แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด (PwC) ที่มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศ เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ประจาปี 2563 ด้วยค่าสอบบัญชีจานวนเงิน 2,580,900 บาท รวมทัง้ รับทราบค่าสอบ
บัญชีงบการเงินรวมประจาปี และรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยรวมจานวนเงิน 87,763,000 บาท

หน้า 260

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

นายระวิ คอศิริ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วย นายระวิ คอศิริ เป็ นประธานกรรมการ นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ นาย
อนนต์ สิรแิ สงทักษิณ และ นายพิรยิ ะ เข็มพล เป็ นกรรมการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ซึ่งปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความ
อิสระ ครอบคลุมขอบเขตหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิ
ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในปี 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชุมรวม 4 ครัง้ โดยกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาเข้าประชุมครบทุกครัง้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาสรุปการปฏิบตั ิงานในปี 2563 ในภารกิจด้านต่าง ๆ ดังนี ้
ภารกิจด้านการกากับดูแลกิจการ
1. การติดตามกากับดูแลการปฎิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ
ในปี 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการนานโยบาย
บรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจไปปฏิบตั ิในองค์กร
โดยใช้ผลสารวจความเห็นของพนักงานเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมองค์กรประจาปี 2562 ในส่วนของคุณลักษณะ “มุง่ มั่นยืนหยัด” (Committed) เป็ นตัวชีว้ ดั ซึง่ มีผลการ
ประเมินอยูใ่ นเกณฑ์ท่นี ่าพอใจ โดยมีทงั้ การจาแนกตามระดับพนักงานและสถานที่ปฏิบตั ิงาน
2. การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติด้านบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ติดตามแผนงานการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและ
ทัศนคติดา้ นบรรษัทภิบาลภายในองค์กร ซึ่งได้ดาเนินการในปี 2563 โดยมีผลการดาเนินงานตามแผนงานเป็ นที่
น่าพอใจ
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3. การรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาล
ตามที่บริษัทฯ กาหนดให้มีช่องทางและขัน้ ตอนในการรับข้อร้องเรียนให้ครอบคลุมผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยจัด
ให้มีระบบรับข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) เรื่องการรับ
ข้อร้องเรียน ที่จะส่งข้อมูลมายังประธานคณะกรรมการบรรษัทและสรรหา ที่อีเมล GNCchairman@banpu.co.th
และ/หรือ เลขานุการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ที่อีเมล GNCSecretariat@banpu.co.th ซึ่งเป็ น
ผูร้ บั ข้อร้องเรียนโดยตรง และจัดให้มีการรายงานการรับข้อร้องเรียนให้คณะกรรมการบรรษั ทภิบาลและสรรหา
รับทราบในทุกไตรมาส เพื่อสรุปรายงานแก่คณะกรรมการบริษัทเป็ นรายปี นนั้ โดยในปี 2563 มีการร้องเรียนจากผู้
มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจานวน 9 เรื่องและได้ดาเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
4. การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ดาเนินการทบทวนแนวทางและรูปแบบเอกสารที่เหมาะสมที่จะใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัท
ซึง่ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตั ิให้นาไปใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานกรรมการบริษัทประจาปี ประกอบด้วย แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานแบบทัง้ คณะ
คณะกรรมการชุดย่อยและการประเมินกรรมการเป็ นรายบุคคล ซึ่งแบบประเมินผลฯ แบบทัง้ คณะประกอบด้วย
คาถามที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั หิ น้าที่ของคณะกรรมการบริษัทใน 5 หมวดหลัก ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.

โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
การสรรหากรรมการบริษัท
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการและการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ

ซึ่งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้นาเสนอผลการประเมินประจาปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
สรุปได้ว่าในภาพรวมคณะกรรมการมีความพอใจกับผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทัง้ คณะกล่าวคือ
คะแนนเฉลี่ยรวม 4.74 จากคะแนนเต็ม 5 โดยทุกหัวข้อมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดี ถึง ดีเยี่ยม (ช่วงคะแนน
ระหว่าง 4.5 – 5.0) คณะกรรมการบริษัทได้รบั ทราบผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ และได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนาไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัทฯ
สาหรับ การประเมิ น การปฏิ บัติ ง านของคณะกรรมการชุด ย่ อ ยทั้ง 3 คณะ ได้แ ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหานั้น แบบประเมินประกอบด้วย
หัวข้อใน 4 หมวดหลักดังนี ้
1.
2.
3.
4.

คุณสมบัติของคณะกรรมการ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรการ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยตามกฎบัตร
การประชุมและการรายงาน
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ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจาปี ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
คือ มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.67 จากคะแนนเต็ม 5 โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะได้รายงานผลการประเมินฯ
เป็ นส่วนหนึ่งของการรายงานผลการปฏิบตั ิงาน ซึ่งมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รบั ทราบเป็ นรายปี
นอกจากนีก้ รรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองเป็ นรายบุคคล ซึ่งแบบประเมินประกอบด้วยหัวข้อ
ใน 7 หมวดหลัก ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
จริยธรรมและการกากับดูแลกิจการ
การพัฒนากรรมการ
ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
การประชุมคณะกรรมการ
การปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการในภาพรวม

ผลการประเมินประจาปี มีคะแนนเฉลี่ย 4.56 จากคะแนนเต็ม 5 คณะกรรมการบริษัทได้รบั ทราบผลการประเมิน
พร้อมข้อเสนอแนะ และมีความพอใจกับผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล และได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนาไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัทฯ
ภารกิจด้านการสรรหากรรมการและการจัดให้มีแผนสืบทอดตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง
การสรรหากรรมการทีค่ รบกาหนดตามวาระในปี 2562
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาทบทวนคุณสมบัติและความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการที่
ครบวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิเพื่อเสนอชื่อให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
เลือกตัง้ ให้ดารงตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง่ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 มีกรรมการ 4 ราย ได้รบั การเลือกตัง้
จากผูถ้ ือหุน้ ได้แก่
1. นายเมธี เอือ้ อภิญญกุล
2. นายพิชยั ดุษฎีกลุ ชัย
3. นายสุทศั น์ เศรษฐ์บญ
ุ สร้าง
4. นายอนนต์ สิรแิ สงทักษิณ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาทบทวนคุณสมบัติและความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
กรรมการที่ครบวาระการดารงตาแหน่งแล้วเห็นว่ากรรมการที่ครบวาระการดารงตาแหน่งทัง้ 4 คน เป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
และมีผลการปฏิบตั ิงานดี สมควรได้รบั การพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เพื่อเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนการแต่งตัง้ กรรมการครบถ้วนแล้ว
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผูท้ รงคุณวุฒิซ่งึ มีประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญหลากหลายทัง้ ด้านการบัญชี การเงินการธนาคาร การบริหาร และเศรษฐศาสตร์ จานวน 3 ท่าน ได้แก่ นาย
ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสุทศั น์ เศรษฐ์บญ
ุ สร้าง และนายพิชยั ดุษฎีกลุ ชัย กรรมการตรวจสอบ โดย
มีนางสาววิยะดา วิบลู ย์ศิรชิ ยั ผูอ้ านวยการสายอาวุโส-ตรวจสอบภายในและกากับการปฏิบตั งิ านตามกฎหมายของบริษัทฯ
เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระ ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการทบทวนให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แนวปฏิบตั ิท่ดี ี และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
โดยมุ่งเน้นให้มกี ารปฏิบตั ิตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
การปฏิบตั ิตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชั่นของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด มีระบบการประเมินความเสี่ยงและ
ติดตามสถานการณ์สาคัญที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม
และมีการ
ตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและดาเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 9 ครัง้ กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครัง้ โดย
ในช่วงที่สถานการณ์ระบาดโควิดรุนแรง คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับฝ่ ายบริหาร
หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ได้ประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยที่ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
โดยได้รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจาทุกไตรมาส
สรุป
สาระสาคัญในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้ดงั นี ้
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1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สาคัญของรายงานทางการ
เงินรายไตรมาสและประจาปี 2563 ของบริษัทฯ รวมถึงรายการเกี่ยวโยงกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี โดยเชิญฝ่ ายจัดการที่เกี่ยวข้องและผูส้ อบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระการพิจารณางบ
การเงิน เพื่อชีแ้ จงและตอบข้อซักถาม ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีสาคัญ
รวมทัง้ ความเพียงพอของข้อมูลที่เปิ ดเผยไว้ในรายงานทางการเงินและข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชี จากการพิจารณาและสอบ
ทาน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องตามที่ผสู้ อบบัญชีได้รายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข เชื่อมั่นได้ว่าการ
จัดทารายงานทางการเงินเป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย และมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ( TFRS) ซึ่ง
สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล (IFRS) มีความถูกต้องครบถ้วนเชื่อถือได้ มี การเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอและทันเวลา อันเป็ นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผูใ้ ช้รายงานทางการเงิน
2. การสอบทานการควบคุ ม ภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ส อบทาน
ประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล COSO ซึ่งครอบคลุม การควบคุมภายในองค์กร
การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบตั ิงานระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยพิจารณา
จากรายงานผลการตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ ผลจากการติดตามการแก้ไขข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ และจาก
ข้อ สัง เกตของผู้ส อบบัญ ชี รวมถึ ง การประเมิ น ความเพี ย งพอของการควบคุ ม ภายในตามแบบประเมิ น ของส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญ มั่นใจได้ว่า
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบกากับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Global Internal Audit) ผ่านการพิจารณาอนุมตั ิ
แผนการตรวจสอบภายในประจาปี ร วมถึงงบประมาณและอัตราก าลังคน การติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ งานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน และการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของหัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน ปั จจุบนั บริษัทฯ มีการขยายตัวไปใน
หลายธุรกิจซึ่งมีความซับซ้อนและกาลังมีความสาคัญอย่างมาก อาทิเช่น ธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพิ่มความระมัดระวังในการกากับดูแลโดยให้ความสาคัญในเรื่องการตรวจสอบเชิงป้องกันโดยมุ่งเน้นตามความเสีย่ ง
หลักขององค์กร (Risk Based Audit) สนับสนุนและส่งเสริมในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล การพัฒนาบุคคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายใน การนาเทคโนโลยีมาปรับใช้เ พื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบและติดตาม พร้อมทัง้ ให้เสนอข้อแนะนาในการปฏิบตั ิงานของหน่วยตรวจสอบภายในที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
องค์กรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและปกป้องผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสีย
ในปี 2563 จากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึน้ ทั่วโลก หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจสอบเป็ น
“Remote Audit” โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึก (insight) ด้วยการใช้ Data Analytics และ Digital Technologies ต่างๆ
ในการวิเคราะห์เพื่อหาสิ่งผิดปกติและมีความเสี่ยง (Red Flags) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ที่สาคัญในแต่ละธุรกิจ และเพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั ิงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ การลดต้นทุน ตลอดจนการเสริมสร้าง
ความพร้อมในการขยายธุรกิจและการลงทุน โดยคงรักษาคุณภาพและประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในได้เป็ นอย่างดี และ
เพื่อก้าวไปสู่การเป็ น “Smart Audit & Continuous Monitoring”
3. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและข้อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทบ้านปู โดยหน่วยงานกากับดูแลการปฏิบัติงานตาม
กฎหมาย (Corporate Compliance) ท าหน้า ที่ ส่ ง เสริ ม เฝ้ า ระวัง และติ ด ตามการด าเนิ น งานให้ส อดคล้อ งกับ กฎหมาย
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ข้อ ก าหนดภายนอก และรายงานผลต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษั ท ฯ ได้ย กระดับ Group Compliance Standard
Documents ซึ่งมีแนวปฏิบัติท่ีบังคับใช้กับทุกประเทศ โดยใช้หลัก Three Lines of Defense ในการบริหารความเสี่ยงด้าน
Compliance ให้ค าแนะน าเกี่ ย วกับ การปฏิ บัติต ามกฎหมายแก่ห น่ วยงาน พร้อ มทั้ง ปรับ ปรุ ง Compliance Process ตาม
กิจกรรม (Activities-Based Compliance) ให้ครอบคลุมทัง้ High Level และ End to End
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้นาโปรแกรม C-RiM (Compliance Risk Management) มาใช้ในการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กรและกากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย และติดตามกระบวนการประเมินความเสี่ยงแบบ Real Time ที่สามารถ
นาเสนอรายงานได้หลากหลายรูปแบบตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้ท่ีหลากหลาย พร้อมทัง้ ได้พฒ
ั นาโปรแกรม Laws in
hand เพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมรองรับกับกฎหมายใหม่ได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อม
สาหรับ พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของประเทศไทย และส่วนที่เกี่ยวข้องในประเทศต่างๆ โดยได้กาหนดนโยบาย
และแนวปฏิบัติต่างๆ มีการจัดตัง้ คณะทางาน แต่งตัง้ Data Protection Officer (DPO) และจัดทา Data Inventory ของทุก
หน่วยงาน และสื่อสารให้ทกุ คนได้รบั ทราบและถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ได้มีการรายงานด้านการบริหารความเสี่ยงและ
รายงานผลการตรวจสอบภายในซึ่งครอบคลุม ความเสี่ ย งที่สาคัญ ด้านการปฏิ บัติต ามกฎหมาย ( Compliance Risk) ต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
4. การกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ และความมี
ประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผลด้า นการก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ข องคณะกรรมการบริษั ท ฝ่ ายบริห าร และพนัก งาน โดยมี
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายบริหารเป็ นแบบอย่างที่ดี และจากการสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่ อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ ดาเนินการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
เป็ นธรรม สมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมุ่งมั่นดาเนินงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตและโปร่งใส ยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและมีจริยธรรมทางธุรกิจ สนับสนุนให้ปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน และนโยบาย Corporate Fraud Management ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ มี
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต (Whistleblower Channel) มี Investigation Committee ทาหน้าที่
สืบสวนหากพบการทุจริตหรือเหตุอนั ควรสงสัย และพิจารณาข้อร้องเรียนที่เป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย
5. การกากับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการได้สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การประเมินและติดตามสถานการณ์ความเสี่ยงสาคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ มาตรการป้องกันต่างๆ ในการบริหารจัดการกับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงทิศทางของธุรกิจ
ใหม่ ๆ ที่บริษัทฯ ขยายการลงทุน โดยปั จจัยความเสี่ยงนัน้ อาจเกิดขึน้ จากสถานการณ์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ที่เปลี่ยนแปลง
ไป โดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ทุจริตคอร์รปั ชัน และความเสี่ยงต่อชื่อเสียงองค์กร จากการรายงานของหน่วยงานบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส ทัง้ นีห้ น่วยงาน
ความเสี่ยงได้ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงสาคัญ แนวทางป้องกันแก้ไข สถานการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดย
เน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็ นระบบ สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และแนวโน้มต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว ในปี 2563 บริษัทฯ ให้ความสาคัญแก่ความเสี่ยงที่เป็ นกระแสของโลกปั จจุบนั ได้แก่ ความมั่นคงและปลอดภัย
ทางไซเบอร์ (cybersecurity) และความเสี่ยงด้าน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่เกี่ย วข้องกับบริษัท หรือ ESG
(Environment, Social, and Governance) โดยบริษัทฯ ได้มีแผนรับมือและการติดตามอย่างใกล้ชิด
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
ตลอดระยะเวลาสามทศวรรษในการดาเนินธุรกิจ ตามความเชื่อที่ว่า “อุตสาหกรรมที่ดจี ะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม” บริษัทฯ ให้ความสาคัญสูงสุดต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกพืน้ ที่ท่บี ริษัทฯ
ดาเนินธุรกิจ โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มีสว่ นสร้างสรรค์สงั คมอย่างสม่าเสมอ และได้จดั สรรงบประมาณส่วนหนึ่งจาก
รายได้ของบริษัทฯ เพื่อใช้ดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) ทัง้ ในระดับ
ท้องถิ่นและระดับองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นีร้ วมไปถึงโครงการ CSR ในประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดาเนินธุรกิจ ได้แก่ สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศออสเตรเลีย
บริษัทฯ ได้ประกาศกลยุทธ์การดาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้ “การเรียนรู้” หลากหลายรูปแบบ
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมซีเอสอาร์ของบริษัทฯ เพราะเราเชื่อว่า "พลังความรูค้ ือ พลังแห่งเปลี่ยนแปลงและพัฒนา"
นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังเน้นการดาเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ ด้วยหลักการ “ทาด้วยใจ” หรือ “Do by Heart” บนพืน้ ฐาน
ของความ “จริงใจ” “จริงจัง ” และ “เต็มใจ” เพื่อให้การดาเนินกิจกรรมบรรลุเ ป้าหมายตามที่ตั้ง ไว้ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้
ดาเนินการปลูกฝั งจิตสานึกของพนักงานทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ดารงอยู่เป็ น
วัฒนธรรมองค์กรที่ดีตลอดไป โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือให้ชมุ ชนและสังคมเติบโตอย่างยั่งยืน
แนวทางเกี่ยวกับ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ข้อ มีดงั นี ้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
บริษัทฯ ยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจด้วยความเป็ นธรรมดังที่ปรากฏในวิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ รวมถึงการจัดทา
นโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ ือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้การปฏิบตั งิ านของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
เป็ นไปอย่างมีมาตรฐาน สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกับการธารงไว้ซง่ึ จริยธรรม เพื่อประโยชน์ของผูม้ ีส่วน
ได้เสีย ผูถ้ ือหุน้ บริษัท และสังคม
2.

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ดารงแนวทางการบริหารงานบนหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยเน้นเรื่องความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม
มีประสิทธิภาพในการทางานที่ควบคู่กบั ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและผูท้ ่มี ีส่วนเกี่ยวข้อง โดยกาหนดให้
มีส่วนงานในโครงสร้างองค์กรที่มหี น้าที่ชดั เจนเพื่อกาหนดหรือกากับดูแลการปฏิบตั งิ านในอันที่จะทาให้การดาเนินธุรกิจ
ถูกต้องตามกฎหมายและเป็ นไปตามแนวทางธรรมาภิบาลดังกล่าว
บริษัทฯ จัดตัง้ หน่วยงาน Legal Compliance เพื่อบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการดาเนินการที่ไม่ถกู ต้องตาม
กฎระเบียบและกากับดูแลให้ทกุ สายงานในกลุม่ บริษัทปฏิบตั ิให้ถกู ต้องตามกฎหมายที่เชื่อมโยงกับพืน้ ฐานการงานโดย
ละเอียด (Activity Base) ของหน่วยงานนัน้ ๆ โดยกาหนดเป็ นรายการเพื่อประเมินตนเอง (regulatory compliance
checklist) หน่วยงาน Legal Compliance เป็ นผูก้ ากับดูแล และทารายงานทุกครึง่ ปี นอกจากนัน้ แต่ละสายงานต้องมีการ
ทบทวนกฎระเบียบต่างๆ ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
หน่วยงาน Risk Management ทาหน้าที่ประเมินความเสี่ยงในด้านธุรกิจ แผนกลยุทธ์ แผนงานประจาปี อย่าง
ต่อเนื่อง ในปี 2557 ได้เพิม่ การประเมินความเสี่ยงของการทุจริตที่อาจเกิดขึน้ ในกระบวนการทางานและจัดเตรียม
แนวทางป้องกันหรือแก้ไข มีการติดตามทบทวนความเสีย่ งดังกล่าวไตรมาสละครัง้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
อย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้
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บริษัทฯ จัดทานโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจตัง้ แต่ปี 2545 และมีการปรับปรุงล่าสุดในปี 2561 โดย
คู่มือจริยธรรมธุรกิจได้กาหนดแนวปฏิบตั ิเรื่องการให้หรือรับของขวัญและการเลีย้ งรับรองทางธุรกิจ
เพื่อป้องกันการ
กระทาที่เป็ นคอร์รปั ชั่น หรือแม้แต่หนทางที่นาไปสู่การกระทาดังกล่าว (หัวข้อ 3.4 และ 3.5) มีคณะกรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรหา และหน่วยงานบรรษัทภิบาลเป็ นผูด้ แู ลด้านนโยบาย สื่อสารความเข้าใจให้แก่พนักงาน ผ่านการ
ปฐมนิเทศก์และกิจกรรมต่างๆ และรวบรวมข้อร้องเรียนที่ส่งผ่านทางช่องทางร้องเรียน (Complaint Channel) นาเสนอ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการตามขัน้ ตอนต่อไป ในปี 2557 บริษัทฯได้
มีนโยบายคุม้ ครองผูท้ ่ใี ห้เบาะแส (Whistleblowing Policy) เพื่อคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนและกระตุน้ การมีสว่ นร่วมเพื่อ
สอดส่องพฤติกรรมที่เป็ นการทุจริตต่อองค์กรและผูท้ ่มี ีส่วนได้เสียอืน่ ๆ และมีกระบวนการพิจารณาประเด็นร้องเรียนโดย
คณะกรรมการจัดการการทุจริตในองค์กร (Fraud Management Committee) และนาเสนอผูบ้ ริหารระดับสูงพิจารณา
ต่อไป
บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นในโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริต (The Private Sector Collective Action Against Anti-Corruption: CAC) ตัง้ แต่ปี 2553 และให้ความ
ร่วมมือสนับสนุน IOD ในการจัดกิจกรรมเพื่อการประชุมชีแ้ จงหรืออบรมสัมมนาเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2556 ได้ทาการประเมินตนเองตามแบบริษัทฯ ดารงแนวทางการบริหารงานบนหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยเน้นเรื่อง
ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์
มีจริยธรรม มีประสิทธิภาพในการทางานที่ควบคูก่ บั ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมและผูท้ ่มี ีสว่ นเกี่ยวข้อง โดยกาหนดให้มีส่วนงานในโครงสร้างองค์กรที่มีหน้าที่ชดั เจนเพื่อกาหนดหรือกากับ
ดูแลการปฏิบตั ิงานในอันที่จะทาให้การดาเนินธุรกิจ ถูกต้องตามกฎหมายและเป็ นไปตามแนวทางธรรมาภิบาลดังกล่าว
บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองเป็ นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ตัง้ แต่ปี
2558 และได้รบั การต่ออายุการรับรองเป็ นวาระที่ 2 ในปี 2561
ในปี 2562 บริษัทได้สื่อสารและจัดฝึ กอบรมให้ความรูพ้ นักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการต่อต้าน
คอร์รปั ชันรวมทัง้ นโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น นโยบายบรรษัทภิบาลและคู่ม่ือจริยธรรมทางธุรกิจ แนวปฏิบตั ิ
ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน เรื่อง การให้-รับของขวัญ การเลีย้ ง หรือประโยชน์อื่นใด โดยพนักงานทุกระดับสามารถ
เข้าถึงนโยบายต่างๆ ผ่านทาง internal e-mail communication และ เว็ปไซต์ภายในของบริษัท นอกจากนีใ้ นปี ท่ผี ่านมา
บริษัทฯ ได้จดั ทาจรรยาบรรณคู่คา้ เพื่อใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิขนั้ พืน้ ฐานของคู่คา้ ของบริษัทฯ ที่ดาเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ตามนโยบายห่วงโซ่อปุ ทานที่ย่งั ยืน เพื่อให้คู่
ค้าได้รบั ทราบและถือปฏิบตั ิรว่ มกัน
3.

การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับสิทธิ มนุษยชนโดยถื อเป็ นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ดา้ นการพัฒนาความยั่งยืน โดยเคารพใน
หลักการด้านสิทธิมนุษยชนทัง้ ในระดับท้องถิ่นและระดับสากล ทัง้ นีภ้ ายใต้หลัก UN Guiding Principle on Business &
Human Rights และ Universal Declaration on Human Rights ของสหประชาชาติ บริษั ท ฯ มุ่ง มั่น ที่ จ ะหาแนวทาง
ป้องกันและลดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอันเนื่องมาจากการดาเนินงานของบริษทั ฯ ซึ่งแนวปฏิบตั ิเหล่านีเ้ ป็ นส่วนหนึง่
ของการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ตัวอย่างการดาเนินงาน เช่น การกาหนดคุณสมบัติดา้ นอายุของพนักงานว่าต้อง
มากกว่าระเบียบข้อบังคับการจ้างแรงงานเด็กในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดาเนินธุรกิจ หรือการเปิ ดโอกาสให้พนักงาน
สามารถจัดตัง้ สหภาพแรงงานและมีการประชุมร่วมกับสหภาพแรงงานอย่างสม่าเสมอ
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4.

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษัทฯ มีความเชื่อว่าความสาเร็จขององค์กรขึน้ อยู่กบั คนที่มีความสามารถ และมีพฤติกรรมอย่างเหมาะสม การให้
โอกาสพนักงานทุกเชือ้ ชาติ ภาษา และเพศอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน การปฏิบตั ิท่เี ป็ นธรรมต่อพนักงานในทุก
กระบวนการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็ นสิ่งสาคัญ โดยบริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง เช่น ใน
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน บริษัทฯ ให้โอกาสกับทุกชนชาติอย่างเท่าเทียม โดยปั จจุบนั บริษัทฯ มีพนักงาน
มากถึง 12 สัญชาติ และในกระบวนการบริหารค่าตอบแทน บริษัทฯ ยึดหลักการจ่ายค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลสาเร็จ
ของงาน มีการจัดตัง้ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการประเมินค่างาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในทุก
ขัน้ ตอนการบริหารค่าตอบแทน เป็ นต้น

5.

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะผลิตสินค้าให้มีคณ
ุ ภาพตรงตามที่ตกลงไว้กบั ลูกค้า และไม่เป็ นอันตรายต่อผูน้ าไปใช้งาน เช่น
บริษัทฯ ได้มีมาตรการป้องกันสิ่งเจือปนในถ่านหินโดยการติดตัง้ GPS ที่รถดันถ่านหินที่ท่าเรือบอนตัง เพื่อป้องกันไม่ให้
รถดันถ่านหินกดใบมีดหน้ารถลงไปถึงพืน้ หินของลานกองถ่าน ขณะดันถ่านหินลงสายพาน ซึ่งจะทาให้เศษหินปนไปกับ
ถ่านหินได้

6.

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
การรักษาการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ถือเป็ นความท้าทาย
ที่สาคัญของธุรกิจเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้า บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจ
เกิดขึน้ ในทุกโครงการ
เพื่อให้สามารถวางแผนผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ซึ่งเมื่อประเมินประเด็นต่างๆ รอบด้านแล้ว บริษัทฯ มีประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
ได้แก่ การอนุรกั ษ์พลังงาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปฏิบตั ิตามกฏหมาย การใช้ประโยชน์ท่ดี ิน และความ
หลากหลายทางชีวภาพ ซึง่ กระบวนการบริหารจัดการในแต่ละด้านสามารถศึกษาในรายละเอียดจากรายงานเพื่อการ
พัฒนาที่ย่งั ยืนของบริษัทฯ

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
การพัฒนาชุมชนและสังคมรอบข้าง โดยมุ่งตอบสนอง “ความต้องการที่แท้จริงของชุมชน” เปิ ดโอกาสให้สมาชิกในชุมชน
ได้มี “ส่วนร่วม” เพื่อยกระดับชีวติ ความเป็ นอยู่ของชุมชนให้ดขี นึ ้ ทัง้ ในด้านระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค อาชีพ
และการศึกษา ตลอดจนรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของท้องถิ่น ทัง้ นีผ้ สู้ นใจในการพัฒนาชุมชนและสังคม
สามารถศึกษาได้จากรายงานเพื่อการพัฒนาที่ย่งั ยืนของบริษัทฯ
8.

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จากการดาเนินงานทีม่ ีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ เล็งเห็นว่าการมีนวัตกรรมเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่ช่วยให้องค์กรพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ
ได้ส่งเสริม “นวัตกรรม” ให้เป็ นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กร “Banpu Hearth” โดยในแต่ละปี บริษัทฯ จัดกิจกรรมให้มีการ
นาเสนอ แลกเปลี่ยน และเชิดชูเกียรติแก่โครงการนวัตกรรมดีเด่น โดยมีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผูบ้ ริหารระดับสูง
เป็ นผูพ้ ิจารณา
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10.1 นโยบายภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคม
“อุตสาหกรรมทีด่ ีจะต้ องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้ อม” คือ ปณิธานในการดาเนินธุรกิจที่
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือยึดมั่นมาโดยตลอดระยะเวลา 30 ปี ของการดาเนินธุรกิจ และด้วย
วิสยั ทัศน์ในการเป็ นบริษัทพลังงานแห่งเอเชียที่มคี วามฉับไวและมุง่ มั่นในการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคณ
ุ ภาพ
และเป็ นที่ยอมรับในฐานะองค์กรที่มีความซื่อสัตย์ยตุ ิธรรม ยึดมั่นในความเป็ นมืออาชีพ และมีความห่วงใยต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี ้ บริษัทฯ จึงมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ และการพัฒนาของชุมชน สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ทัง้ ในและนอกกระบวนการผลิตของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดาเนินกิจกรรมการผลิตในทุกขัน้ ตอน
ด้วย “ความใส่ใจและคานึงถึงความรับผิดชอบ” ต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุ่ม ถูกต้องตามกฎระเบียบ กฎหมาย และ
มาตรฐานสากล มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็ นพลเมืองที่ดใี นทุกพืน้ ที่ท่บี ริษัทฯ ดาเนิน
ธุรกิจ
(1) นโยบายการพัฒนาทีย่ ่งั ยืน
ด้วยปณิ ธานในการดาเนินธุรกิจที่ว่า "อุ ต สาหกรรมที่ดี จ ะต้อ งพัฒ นาควบคู่ ไ ปกับ การพั ฒ นาสั ง คมและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม" บริษั ท ฯ ด าเนิ น ธุร กิจด้วยหลัก ธรรมาภิ บ าลและการบริห ารจัดการที่ มุ่งสร้างดุลยภาพระหว่าง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และยังนาแนวปฏิบตั ิในระดับสากลมาปรับใช้ในการกาหนดกลยุทธ์
ด้านการพัฒนาที่ย่ งั ยืน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและสร้างคุณค่าให้กับผูม้ ีส่วนได้เสียทุก
ฝ่ าย ดังนี ้
• พนักงาน บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
ควบคู่ไปกับการเปิ ดโอกาสในการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริมความเป็ นผูน้ าและขีด
ความสามารถตามบทบาทหน้าที่
• การพั ฒนาความเป็ นเลิ ศด้ า นการผลิ ต บริษัทฯ มุ่งเน้นกระบวนการทางธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นและมี
ประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่ธุรกิจด้วยนวัตกรรมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ให้ความสาคัญกับลูกค้าด้วยการ
นาเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีตรงกับความต้องการและเสริมสร้างการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ า พร้อมแสวงหา
โอกาสการลงทุนใหม่ๆ
• การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกาหนด บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักกากับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
และข้อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรฐานการดาเนินงานในระดับสากล
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัทฯ ห่วงใย เอาใจใส่สขุ ภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน
และพันธมิตรทางธุรกิจ โดยการกาหนดเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ การไม่มีอบุ ตั ิการณ์เกิดขึน้ การไม่มีการเกิด
อุบตั ิการณ์ซา้ และการไม่ละเว้นในการปฏิบตั ิตามกฎ ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบตั ิดา้ นความปลอดภัย
เพื่อป้องกันการสูญเสียจากอุบตั ิการณ์และการเจ็บป่ วยอันเนื่องจากการทางาน
• สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มุ่งสร้างสมดุลของการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศึกษาและ
ประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ มก่ อ นด าเนิ น โครงการ เพื่ อ ก าหนดมาตรการป้ อ งกัน และลดผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในแต่ละโครงการ โดยให้ความสาคัญในการบูรณาการเพื่อลดการใช้ทรัพยากรหรือการ
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ใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การป้องกันผลกระทบที่แหล่งกาเนิด และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ
• ชุ ม ชน บริ ษั ท ฯ มุ่ง สร้า งคุ ณ ค่ า อย่ า งยั่ง ยื น ให้แ ก่ ชุม ชนและสัง คมในพื ้น ที่ ท่ี บ ริ ษั ท ฯ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ว ย
กระบวนการการมีส่วนร่วม การเสียภาษี การจ้างงานท้องถิ่น รวมทัง้ กิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้ได้รบั การยอมรับจาก
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในการดาเนินงานตามนโยบายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนนี ้ บริษัทฯ จะกาหนดตัวชีว้ ดั ที่ชดั เจน รวมทัง้ จัดให้มีระบบการ
ตรวจสอบติดตาม เพื่อให้ม่นั ใจว่านโยบายดังกล่าวจะได้รบั การปฏิบตั ิอย่างแท้จริง
(2) กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน
จากวิสยั ทัศน์ท่จี ะเป็ น “ผู้นาด้านพลังงานแห่งเอเชีย ที่มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน”
บริษัทฯ จึงมุ่งสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนและความไว้วางใจให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสียด้วยความรับผิดชอบต่อโลกและสังคม
โดยนาหลักการด้านความยั่งยืนรวมถึงแนวคิดการทาธุรกิจที่คานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกากับดูแลกิจการ
(Environmental Social and Governance: ESG) ทัง้ ในระดับประเทศและระดับสากลมาปรับใช้ในการกาหนดกล
ยุทธ์ดา้ นการพัฒนาความยั่งยืน เช่น
• การน าเป้ า หมายการพัฒ นาที่ ย่ ัง ยื น (Sustainable Development Goals: SDGs) และ UN Global
Compact ขององค์การสหประชาติ มาประกอบการกาหนดประเด็นของการพัฒนาที่ย่งั ยืน
• การน าหลั ก การด้า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน UN Guiding Principle on Business & Human Rights และ
Universal Declaration on Human Rights มาเป็ นส่วนหนึ่งในการกาหนดนโยบายด้านการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล และนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
• การนาผลการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกากับดูแลกิจการของหน่วยงานภายนอก เช่น
MSCI ESG Ratings assessment, RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment มาเป็ น
ส่วนหนึ่งในการประเมินผลการดาเนินงานขององค์กร
ประเด็นด้านความยั่งยืนหรือ ESG ของบ้านปูฯ ไม่ได้จากัดอยู่ภายใต้การดาเนินงานของบริษัทฯ เท่านั้น แต่ยัง
ยกระดับครอบคลุมถึง คู่คา้ ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพื่อต่อยอดธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้าง
นวัตกรรมด้วยพลังร่วม บริษัทฯ มีแนวทางการพัฒนาที่ย่ งั ยืนของทุกหน่วยธุรกิจในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ การ
รักษาสมดุลของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย
(3) การบริหารจัดการการพัฒนาทีย่ ่งั ยืน
บ้านปูฯ ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ย่งั ยืน โดยการผนวกการบริหารจัดการความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์ในการบริหารงาน
ของบริษัทฯ ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะเป็ นผูป้ ระเมินความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อความ
ยั่งยืนของบริษัทฯ และผูม้ ีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการประเมินให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลาดับ ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผูพ้ ิจารณาประเด็น
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ความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อกาหนดกลยุทธ์ขององค์กรรวมถึงแนะนาแนวทางการดาเนินงานที่เหมาะสมสาหรับการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อดาเนินการตามแผนกลยุทธ์ท่ีวางไว้
นอกจากนีป้ ระเด็นด้านความยั่งยื นหรือ ESG ยังได้ถูกกาหนดเป็ นส่วนหนึ่งในตัวชีว้ ัดผลการปฏิบัติงาน (Key
Performance Indicator: KPI) ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงอีกด้วย ทั้งนี ้ ตัวชีว้ ัดผลการ
ปฏิบตั ิงานด้านความยั่งยืนดังกล่าวจะถูกนาไปใช้ในการประเมินผลตอบแทนของผูบ้ ริหารในทุกหน่วยธุรกิจ
(4) คณะกรรมการการพัฒนาทีย่ ่งั ยืน
การบริห ารความยั่ง ยื น ของบริษั ท ฯ ด าเนิ น งานภายใต้ก ารก ากับ ดูแ ลของคณะกรรมการการพัฒ นาที่ ย่ ัง ยื น
(Sustainable Development Committee) ซึ่ ง ประกอบด้ว ย ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง และผู้บ ริ ห ารหน่ ว ยธุ ร กิ จ ในทุก
ประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดาเนินธุรกิจ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเป็ นหนึ่งในคณะกรรมการบริษั ท เป็ น
ประธาน โดยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการการพัฒนาที่ย่งั ยืนมีดงั นี ้
• ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานด้านความยั่งยืนหรือ ESG ในรอบปี ท่ผี ่านมา
• กาหนดและทบทวนนโยบาย หรือมาตรฐานการจัดการ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และ
เพื่อให้ม่นั ใจว่าการพัฒนาของบริษัทฯ จะเติบโตควบคู่กบั ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
ทัง้ นีเ้ พื่อให้การบริหารจัดการความยั่งยืนดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงจัดประชุมคณะกรรมการการ
พัฒนาที่ย่ งั ยืนเป็ นประจาปี ละ 2 ครัง้ เพื่อทบทวนและประเมินผลการดาเนินงานของทุกหน่วยธุรกิจตามแผนการ
บริหารความยั่งยืน รวมถึงการพิจารณาผลการวิเคราะห์ผมู้ ีส่วนได้เสี ยและประเด็นสาคัญ พร้อมทัง้ นาผลดังกล่าว
มาวิ เ คราะห์ร่ว มกับ แนวทางและนโยบายที่ ได้รับ ค าแนะน าจากคณะกรรมการบริษั ท เพื่ อ ก าหนดนโยบาย
มาตรฐานการจัดการ หรือแนวปฏิบตั ิเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนและผลประโยชน์สงู สุดของผูม้ ีส่วนได้เสีย
ในปี ถดั ไป
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10.2 การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
(1) กระบวนการจัดทารายงาน บริษัทฯ เปิ ดเผยกลยุทธ์และผลการดาเนินงานด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมประเด็น
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกากับดูแลกิจการ (ESG)ให้แก่ผูม้ ีส่วนได้เสียผ่านทาง รายงานเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainability Report) มาตัง้ แต่ปี 2554 โดยเผยแพร่รายงานดังกล่าวเป็ นรูปเล่มและในเว็บไซต์ของบริษัท
ฯ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จัดทารายงานเพื่อการพัฒนาที่ย่ งั ยืนตามมาตรฐานการจัดทารายงานเพื่อการพัฒนาที่ย่ งั ยืนของ
GRI (GRI Standards) นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังมอบหมายให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจรับรองรายงานและ
ข้อมูลผลการดาเนินงาน เพื่อให้ม่ นั ใจว่ารายงานดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ GRI Standards ในระดับตัวชีว้ ดั
หลัก (Core) และข้อมูลผลการดาเนินงานดังกล่าวเป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ในการพิจารณาประเด็นที่ผมู้ ีส่วนได้เสียให้ความสนใจ บริษัทฯ ใช้มาตรฐานการบริหารจัดการการวิเคราะห์ผมู้ ีสว่ น
ได้เ สี ย (Stakeholder Analysis) ที่ อ้า งอิ ง จากมาตรฐานสากล AA1000 Stakeholder Engagement Standard
(AA1000SES) ภายใต้ 3 หลักการที่สาคัญ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน (Inclusivity) การ
พิจารณาประเด็นที่มีนยั สาคัญต่อบริษัทฯ และผูม้ ีส่วนได้เสีย (Materiality) และการบริหารจัดการที่เป็ นระบบและ
การเปิ ดเผยผลการดาเนินงานด้วยความโปร่งใส (Responsiveness) ทั้งนีแ้ ต่ละหน่วยธุรกิจมีหน้าที่วิเคราะห์ผมู้ ี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของตนเอง โดยผลการวิเคราะห์ของแต่ละหน่วยธุรกิจจะถูกรวบรวมและ
วิเคราะห์ในระดับองค์กรอีกครัง้ ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการการพัฒนาที่ย่งั ยืน โดยมีประเด็นที่ผมู้ ีส่วน
ได้เสียกลุ่มต่างๆ ให้ความสนใจแสดงไว้โดยสังเขปดังนี ้
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กลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสีย
ภาครัฐ

▪
▪
▪
▪
▪

พนักงาน

▪
▪
▪
▪

▪
▪
ลูกค้า

▪
▪
▪
▪
▪

ช่องทางการมีส่วนร่วม
การเข้าพบในโอกาสต่างๆ
การเข้าร่วมและสนับสนุนโครงการ
ต่างๆ ที่จดั ขึน้ โดยภาครัฐ
การตอบสนองต่อการร้องขอในการ
เปิ ดเผยข้อมูล
การจัดทารายงานประจาปี และ
รายงานเพื่อการพัฒนาที่ย่งั ยืน
การเผยแพร่ขอ้ มูลบนเว็บไซต์

ประเด็นที่ผมู้ ีส่วนได้เสียให้ความสนใจ
▪ การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและ
สังคม
▪ จริยธรรมทางธุรกิจขององค์กร
▪ ความโปร่งใสและการเปิ ดเผยข้อมูล
▪ การปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
ข้อบังคับ
▪ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด
▪ การบริหารห่วงโซ่ทางธุรกิจของ
บริษัทฯ
▪ ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
ที่อาจเกิดขึน้ จากการดาเนินงานของ
บริษัทฯ
▪ การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
การสื่อสารระหว่างแผนกทรัพยากร
▪ ทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
มนุษย์กบั พนักงาน
▪ จริยธรรมทางธุรกิจขององค์กรและ
การเปิ ดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วม
ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
ผ่านการจัดตัง้ คณะกรรมการต่าง ๆ
▪ ความสุขในการทางาน
ช่องทางรับข้อร้องเรียน
▪ ค่าตอบแทน สวัสดิการและ
การสารวจความสอดคล้องของ
ผลประโยชน์ท่เี ป็ นธรรม
พฤติกรรมพนักงานกับวัฒนธรรม
▪ ความก้าวหน้าและความมั่นคงใน
องค์กร
การทางาน
การสารวจระดับความผูกพันต่อองค์กร ▪ การพัฒนาความรูค้ วามสามารถใน
ของพนักงาน
การทางาน
การจัดประชุมใหญ่ของบริษัทฯ (Town ▪ สภาพแวดล้อมในการทางานที่
Hall)
ปลอดภัย
การสารวจความพึงพอใจของลูกค้า
▪ คุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์
ช่องทางรับข้อร้องเรียน
▪ ความตรงต่อเวลาในการจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์
การเข้าพบในวาระต่าง ๆ
▪ ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
การตอบสนองต่อการร้องขอในการ
ที่อาจเกิดขึน้ จากการใช้ผลิตภัณฑ์
เปิ ดเผยข้อมูล
▪ ความพร้อมของจ่ายของสินค้าและ
การรายงานแผนการซ่อมบารุง
การบริการ
ประจาปี และการฝึ กซ้อมแผนฉุกเฉิน
▪ การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
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ช่องทางการมีส่วนร่วม
▪ การแจ้งขอความยินยอมในการใช้

ประเด็นที่ผมู้ ีส่วนได้เสียให้ความสนใจ
▪ การจัดเก็บและการใช้ขอ้ มูล

ข้อมูล
คู่คา้

▪ กระบวนการคุม้ ครองข้อมูล
▪ การประชุมระหว่างบริษัทฯ และคู่คา้
▪ กระบวนการคุม้ ครองข้อมูล

ผูร้ บั เหมา

▪ การประชุมระหว่างบริษัทฯ และ
ผูร้ บั เหมา
▪ การประชุมผูร้ บั เหมาประจาปี

ชุมชน

▪ คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน
▪ การสารวจความคิดเห็นของชุมชน
▪ ช่องทางรับข้อร้องเรียน
▪ การสื่อสารผ่านพนักงานชุมชนสัมพันธ์
▪ การเผยแพร่ขอ้ มูลบนเว็บไซต์

สื่อมวลชนและภาค ▪ การตอบสนองต่อการร้องขอในการ
ประชาสังคม
เปิ ดเผยข้อมูล
▪ การทาหนังสือสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
บริษัทฯ
▪ การเผยแพร่ขอ้ มูลบนเว็บไซต์

สถาบันการเงิน

▪ การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
▪ การจัดทารายงานประจาปี และ
รายงานเพื่อการพัฒนาที่ย่งั ยืน

▪ การจัดซือ้ จัดจ้างที่โปร่งใส และการ
จ่ายผลตอบแทนที่เป็ นธรรม
▪ โอกาสดาเนินงานร่วมกับบริษัทฯ ใน
อนาคต
▪ การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
▪ การจัดซือ้ จัดจ้างที่โปร่งใส และการ
จ่ายผลตอบแทนที่เป็ นธรรม
▪ สภาพแวดล้อมในการทางานที่
ปลอดภัย
▪ การลดการใช้พลังงานใน
กระบวนการผลิต
▪ โอกาสดาเนินงานร่วมกับบริษัทฯ ใน
อนาคต
▪ ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
ที่อาจเกิดขึน้ จากการดาเนินงานของ
บริษัทฯ
▪ ความปลอดภัยในชีวติ และที่อยู่อาศัย
▪ การเคารพสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของชุมชน
▪ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
การสร้างรายได้ให้แก่ชมุ ชน
▪ การสร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจและ
สังคม
▪ จริยธรรมทางธุรกิจขององค์กร
▪ ความโปร่งใสและการเปิ ดเผยข้อมูล
▪ การปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
ข้อบังคับ
▪ ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
ที่อาจเกิดขึน้ จากการดาเนินงานของ
บริษัทฯ
▪ ความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ
▪ ผลการดาเนินงานและการเติบโตทาง
ธุรกิจ
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ผูร้ ว่ มลงทุน

▪
▪
▪

ผูถ้ ือหุน้

▪
▪
▪
▪

นักลงทุน

ช่องทางการมีส่วนร่วม
การประชุมกรรมการในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม
การจัดทารายงานประจาปี และ
รายงานเพื่อการพัฒนาที่ย่งั ยืน
การรายงานแผนการซ่อมบารุง
ประจาปี และการฝึ กซ้อมแผนฉุกเฉิน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
การจัดทารายงานประจาปี และ
รายงานเพื่อการพัฒนาที่ย่งั ยืน
ช่องทางรับข้อร้องเรียน
การเผยแพร่ขอ้ มูลบนเว็บไซต์

▪ การนาเสนอข้อมูลเพื่อการลงทุน
(Roadshow)
▪ การนาเสนอข้อมูลในงาน
Opportunity Day ที่จดั โดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
▪ การจัดทารายงานประจาปี และ
รายงานเพื่อการพัฒนาที่ย่งั ยืน
▪ การเผยแพร่ขอ้ มูลบนเว็บไซต์

ประเด็นที่ผมู้ ีส่วนได้เสียให้ความสนใจ
▪ ความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ
▪ ชื่อเสียงที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
▪ ผลการดาเนินงานและการเติบโตทาง
ธุรกิจ
▪ ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
▪ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
และผูบ้ ริหาร
▪ ความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ
▪ การบริหารจัดการโอกาสและความ
เสี่ยง
▪ การวิจยั และพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของ
บริษัทฯ
▪ ผลการดาเนินงานและการเติบโตทาง
ธุรกิจ
▪ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
และผูบ้ ริหาร
▪ ความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ
▪ การดาเนินธุรกิจที่สร้างคุณค่าให้แก่
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
▪ การบริหารจัดการโอกาสและความ
เสี่ยง
▪ ผลการดาเนินงานและการเติบโตทาง
ธุรกิจ

(2) การดาเนินงานให้เป็ นไปตามนโยบายทีบ่ ริษัทได้เปิ ดเผยไว้
บริษัทฯ มีกระบวนการสร้างความมั่นใจเรื่องการดาเนินงานให้เป็ นไปตามนโยบายหลายวิธี ทั้งจากภายในและ
ภายนอกองค์กร การตรวจสอบการดาเนินงานโดยหน่วยงานภายในบริษัทฯ จะดาเนินการผ่านกระบวนการ
Quality Assurance Review (QAR) ซึ่งเป็ นการตรวจสอบภายในหน่วยงานเดียวกันเองระหว่ างสานักงานใหญ่ท่ี
กรุ งเทพฯ กับสานักงานสาขาในประเทศต่างๆ และกระบวนการ Internal Audit ซึ่งดาเนินการโดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน สาหรับการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอกมีหลายช่องทางเช่นกัน อาทิเช่น ในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปทาการตรวจสอบเหมื องถ่านหินเป็ นระยะๆ โดยเฉพาะประเด็น
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ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม หรือในประเทศไทย ที่สานักงานกรุ งเทพ หน่วยงานให้การ
รับ รองมาตรฐาน ISO 22301 จะเข้า มาตรวจสอบผลการดาเนิ น งานด้านความสอดคล้องกับกฎหมายและ
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง ดังนัน้ จึงเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีการดาเนินงานสอดคล้องตามที่กฎหมายกาหนดและตาม
นโยบายที่บริษัทได้เปิ ดเผยไว้

รางวัลด้านความยั่งยืน
รางวัลแห่งความยั่งยืนระดับประเทศ

บริษัทฯ ได้รบั คัดเลือกเป็ นหนึ่งในรายชื่อหุน้ ยั่งยืน
(Thailand Sustainability Investment) ต่อเนื่อง
เป็ นปี ท่ี 6 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ได้รบั คัดเลือกให้อยูใ่ นดัชนีความยั่งยืน (SET
THSI index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นับตัง้ แต่จดั ตัง้ เป็ นครัง้ แรกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561

บริษัทฯ ได้รบั การจัดอันดับให้เป็ นหนึ่งในบริษัทจด
ทะเบียนที่ได้รบั การจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ
(Excellence CG Scoring) อย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ปี 2562
จากผลสารวจการกากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนไทยประจาปี ที่จดั โดยสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
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รางวัลแห่งความยั่งยืนระดับสากล
บริษัทฯ ได้รบั คัดเลือกให้เป็ นหนึง่ ในสมาชิกของกลุ่ม
ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones
Sustainability Indices) หรือ DJSI ประจาปี 2563
ต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 7 และรักษาตาแหน่ง Industrial
Leader ในกลุ่มอุตสาหกรรม Coal & Consumable
Fuels

บริษัทฯ รักษาตาแหน่ง Gold Class ในกลุ่ม
อุตสาหกรรม Coal & Consumable Fuels จากการ
ประกาศผลรางวัล SAM Sustainability Award 2021

บริษัทฯ ได้ถกู จัดอันดับให้อยู่ในระดับ A (ตามเกณฑ์
วัด AAA ถึง CCC) ในการประเมินความยั่งยืน ESG
Ratings จาก MSCI ปี 2562

10.3 การดาเนินธุรกิจทีม่ ีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
--ไม่ม—
ี
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10.4 โครงการและกิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR After Process) ในปี 2563
ประเทศไทย
ตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ทศวรรษ บ้านปูฯ ได้ดาเนินธุรกิจตามหลัก ESG โดยคานึงถึงประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และ
การกากับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance) โดยมุ่งหวังที่จะสร้างการเติบโตทางธุรกิจไปพร้อมๆ
กับการสร้างประโยชน์และผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในปี 2563 บ้านปูฯ ยังคงให้
ความสาคัญกับประเด็นทางสังคม โดยดาเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมการพัฒนา
การศึกษา การพัฒนาศักยภาพของเยาวชน การพัฒนาชุมชน และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกโครงการและกิจกรรม
มุ่งส่งเสริมให้เกิด “การเรียนรู ”้ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมการเรียนรูห้ ลากหลายรูปแบบทัง้ ในและนอกห้องเรียน เพราะบ้านปูฯ เชื่อว่า “พลังความรู ้ คือ
พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”
ด้านพัฒนาการศึกษา
โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ ่งั ยืน
ปี 2563 นับเป็ นปี ท่ี 17 ของโครงการ “สนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย่งั ยืน” ซึ่ง
บ้านปูฯ
ริเริ่มและดาเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา
การศึกษาอันเป็ นรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนการ
เรียนรูแ้ บบบูรณาการใน 3 ด้าน ประกอบด้วยการพัฒนาโรงเรียนให้เป็ นแหล่งเรียนรูท้ ่ี
ยั่งยืนของชุมชน การพัฒนาศักยภาพของครู และการส่งเสริมการเรียนรูข้ องนักเรียน
ให้แก่โรงเรียน 6 แห่ง ในจังหวัดลาพูน ลาปาง และพะเยา ซึ่งเป็ นพืน้ ที่ท่บี ริษัทฯ เคย
ดาเนินธุรกิจ
ในปี นี ้ บ้านปูยงั มอบทุนสาหรับจัดหาครูต่างชาติเจ้าของภาษาต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 9 เพื่อสร้างเสริมความสามารถทางการ
สื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ในปี 2563 ถื อเป็ นความท้าทายจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของโควิด-19 ที่ยงั คงมีอย่างต่อเนื่อง แต่โรงเรียนก็สามารถพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้รองรับการเรียนการ
สอนผ่านระบบออนไลน์ สอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคปกติใหม่ (New Normal) ได้
ตลอดระยะเวลา 17 ปี ท่ีผ่านมา การสนับสนุนต่างๆภายใต้โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย่งั ยืน คิดเป็ น
มูลค่ากว่า 45 ล้านบาท สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึน้ ให้กับโรงเรียนในอุปถัมภ์ ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนมีความรูค้ วามสามารถด้านวิชาการควบคู่กบั คุณธรรมและทักษะชีวิต พร้อมเติบโตเป็ นกาลังสาคัญของชุมชน
ในอนาคต ครูมีความรูค้ วามสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้น่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากขึน้ นอกจากนีก้ าร
จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งผลให้โรงเรียนมีมาตรฐานการเรียนการสอนที่สงู ขึน้
สามารถเป็ นแหล่งเรียนรูข้ องชุมชน และได้รบั คัดเลือกให้เป็ นโรงเรียนตัวอย่าง โรงเรียนต้นแบบ หรือโรงเรียนนาร่องใน
ด้านต่าง ๆ
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ทุนการศึกษา
ทุนสนับสนุนแก่โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในปี 2563 บ้านปูสนับสนุนทุนช่วยเหลือแก่โรงเรียน 16 แห่ง
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ผ่านสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเป็ นจานวนเงิน 1.39 ล้าน
บาท เพื่อพัฒนาและช่วยเหลือโรงเรีย นที่ขาดแคลนสื่ อ การ
เรียนการสอน รวมถึงปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรีย น
ให้ดี ขึ น้ ทั้ง นี ้ ในช่ ว ง 14 ปี ท่ี ผ่ า นมา มี โ รงเรี ย นที่ ไ ด้รับ ทุ น
สนับ สนุน จากบ้านปูร วมทั้งสิน้ 145 โรงเรี ยน ใน 5 จังหวัด
ประกอบด้วยนราธิวาส ปั ตตานี ยะลา สงขลา และสตูล

โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project)
บ้า นปูได้เ ข้า ร่ว มโครงการโรงเรี ย นร่ ว มพัฒ นา ที่ เ ป็ น ความ
ร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและภาคเอกชน ในการ
พัฒนาการบริหารจัดการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา และ
เตรี ย มความพร้อ มผู้เ รี ย นสาหรับ อนาคต โดยได้สนับ สนุ น
โรงเรี ย น 3 แห่ ง ได้แ ก่ โรงเรี ย นโนนสะอาดพิ ท ยา จัง หวัด
ขอนแก่ น โรงเรี ย นชุ ม ชนโพนงามโพนสวาง จั ง หวั ด
มหาสารคาม และโรงเรี ย นร่ อ งค าหงษ์ ท องวิ ท ยา จัง หวัด
ร้อยเอ็ด
บ้านปูได้ดาเนินการตามแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนร่วมพัฒนา ดังต่อนี ้
1. การยกระดับคุณภาพด้านวิชาการ ประกอบด้วยการจัดฝึ กอบรมการสอนแบบ Active Learning ให้กับครูชนั้
ประถมศึก ษาที่ 1 จัด ท าวิ ดี โอแนะน าเทคนิ ค การสอนระดับ ประถมศึกษาใน 4 วิ ช าหลัก คื อ ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
ทัง้ ระดับปฐมวัย และระดับปฐมศึกษา
2. การยกระดับคุณภาพด้านเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยการจัดหาคอมพิวเตอร์ให้
เพียงพอสาหรับการเรียนการสอน จัดจ้างครู สาขาคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับโรงเรียน 2
แห่ง ที่ไม่มีครูดา้ นนี ้ รวมทัง้ สนับสนุนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และการเรียนโค้ดดิง้
3. การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ โดยจัดจ้างครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ สนับสนุนให้มีการสอนภาษาอังกฤษ
ตัง้ แต่ระดับปฐมวัย และเพิ่มชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา
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4. การสนับสนุนด้านทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่ ห ลากหลาย เพื่อเป็ นแรงบันดาลใจ เป็ นทางเลือกให้กับ
นักเรียนในการเลือกสาขาเรียนต่อ รวมถึงการประกอบอาชีพในอนาคต เช่น ช่างเสริมสวย ตัดผมชาย ทา
บายศรี มาลัย เลีย้ งสัตว์ ปลูกผัก ช่างไฟฟ้า เป็ นต้น
5. การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้ อาทิ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาได้รบั เชิญให้ ไปแสดงผลงานทางวิชาการที่จัด
โดยเขตการศึกษาฯ และโรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวางจัดอบรมการใช้แอปพลิเคชันของรัฐบาลให้กับ
ผูป้ กครองนักเรียน

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเรียนรู้
ในปี 2563 เป็ นปี ท่ี 4 ที่บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จากัด ซึ่งเป็ น
บริ ษั ท ย่ อ ยของบ้า นปู ด าเนิ น โครงการ “พลั ง งาน
แสงอาทิ ต ย์เ พื่ อ การเรี ย นรู้ Light & Learn” โดยมี
เป้ า หมายเพื่ อ พั ฒ นาระบบสาธารณู ป โภคไฟฟ้ า แก่
โรงเรียนที่ขาดแคลน ให้ครูและนักเรียนมีไฟฟ้าใช้สาหรับ
การเรียนการสอน รวมทัง้ สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ
จากสื่อการเรียนรูต้ ่าง ๆ ได้ เช่น ระบบจานดาวเทียม ทัง้ นี ้
เพื่อช่วยยกระดับความรู ้ ความสามารถของนักเรียนใน
พืน้ ที่ห่างไกล นอกจากนีย้ งั คาดหวังผลลัพธ์ไปถึงการนาความรู ้ ความสามารถไปต่อยอดเพื่อการประกอบอาชีพ และ
ดาเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้ติดตัง้ ระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมแบตเตอรี่และอินเวอร์เตอร์ให้แก่โรงเรียน 15 ในจังหวัดกาญจนบุรีท่ีขาดแคลน
ไฟฟ้า ประกอบด้วยโรงเรียนในอาเภอ สังขละบุรีและอาเภอศรีสวัสดิ์ 3 แห่ง และอาเภอทองผาภูมิ 1 แห่ง พร้อมมอบสื่อ
การเรียนรู ้ อาทิ โทรทัศน์ ชุดรับสัญญาณดาวเทียวม และหนังสือนิทานเพื่อการเรียนรูเ้ รื่อง "มหัศจรรย์พลังงานโซลาร์กบั
กระแสไฟฟ้าสร้างเองได้ไม่มีวนั หมด" คิดเป็ นมูลค่าทุนรวมกว่า 1.6 ล้านบาท ตลอด 4 ปี ท่ผี ่านมา มีโรงเรียนที่ได้รบั การ
สนับสนุนจากบริษัทฯ รวมทัง้ สิน้ 68 โรงเรียน
ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้ อม “เพาเวอร์กรีน”
บ้านปู ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดาเนินโครงการ “ค่ายเพาเวอร์กรีน” มา
อย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ปี 2549 ภายใต้แนวคิด “วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - เรียนรูส้ ่กู ารปฏิบตั ิ” เพื่อปลูกจิตสานึกในการ
อนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งยั่ ง ยื น ให้ เ ยาวชนมี ค ว ามรู ้แ ละความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนรูจ้ กั นาความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์มาใช้แก้ไขปั ญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็ นระบบ
กิจกรรมใน “ค่ายเพาเวอร์กรีน” ประกอบด้วยการพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ การคิด และการฝึ กฝนทักษะทั้งจาก
ภาคทฤษฎี ใ นห้องเรี ย นและการลงมือ ปฏิ บัติ ในห้อ งปฏิ บัติ การ ทัศ นศึก ษาในพืน้ ที่ ท่ี เกี่ ยวข้อ งกับ การเรี ยนรู ด้ า้ น
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สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เยาวชนสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู ด้ ้า น
สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนจัดทาและนาเสนอโครงงานกลุ่มในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็ นโอกาสให้ได้ฝึกทักษะ ความคิด
สร้างสรรค์ การทางานเป็ นทีม และการนาเสนอต่อสาธารณชน
ในปี 2563 จากผลกระทบของสถานการณ์ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด -19 “ค่ า ย
เพาเวอร์กรีน” จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดงั กล่าว จัดกิจกรรม
พิเศษภายใต้ธีม “Jungle Rumble – เสียงก้องจากป่ าลึก” โดยเปิ ดโอกาสให้นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ท่ี 1-6 ทั่วประเทศ ทุกแผนการเรียนทีมละ 3 คน สมัครเข้า
มาร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบคาถามผ่านช่องทางออนไลน์เป็ นครัง้ แรก ทัง้ นี ้ การแข่งขันจัด
ขึน้ ทัง้ หมด 2 รอบ ซึ่งเป็ นการวัดพืน้ ฐานความรูค้ วามเข้าใจเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พร้อมกับมีภารกิจสะสมคะแนนพิเศษผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อคัดเลือกเยาวชน
15 คน หรือ 5 ทีม ไปทัศนศึกษาที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ทัง้ นีเ้ พื่อเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกฝั งจิตสานึกในการ
อนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้แก่เยาวชน พร้อมทั้งสร้างแกนนาและเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต
เยาวชนทัง้ 15 คน มีโอกาสได้เรียนรูแ้ บบเจาะลึกจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ
ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ สัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในป่ าแก่งกระจาน สารวจและทาความรูจ้ กั พันธุพ์ ืช
พันธุส์ ตั ว์ รวมทัง้ แมลงนานาชนิด เรียนรูว้ ิธีดารงชีวิตอย่างปลอดภัยในป่ า การแกะรอยสัตว์ป่า และวิธีการติดตัง้ กล้อ ง
ดักถ่ายภาพเพื่อสารวจพฤติกรรม และจานวนประชากรสัตว์ป่า กิจกรรมดูนก พร้อมทัง้ กิจกรรมเรียนรูด้ าราศาสตร์และ
สังเกตท้องฟ้ายามค่าคืน นอกจากนี ้ เยาวชนยังได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา (CSR) เรียนรูก้ ารทาโป่ งเทียม ซึ่งเป็ นแหล่งแร่
ธาตุท่ีจาเป็ นสาหรับสัตว์ป่า กิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารให้สตั ว์ป่าแล้ว
ยังป้องกันไม่ให้สตั ว์ป่าออกไปหาอาหารในพืน้ ที่ชมุ ชน และลดความขัดแย้งกับชาวบ้านได้อีกด้วยตลอดระยะเวลา 15
ปี ท่ีผ่านมา มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่าย “เพาเวอร์กรีน” แล้วประมาณ 1,000 คน อีกทั้ง ค่ายฯ ยังได้พัฒนาผูน้ า
เยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทาหน้าที่เป็ นพี่เลีย้ งแก่เยาวชนค่ายฯ รวมทัง้ ขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม รวมประมาณ
174 คน
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ด้านการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน
โครงการพลังเปลีย่ นแปลงเพือ่ สังคม
โครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” หรือ “Banpu
Champions for Change” เป็ นโครงการที่บา้ นปูร่วมกับ
ChangeFusion องค์ก รไม่ แ สวงหาก าไรภายใต้มูล นิ ธิ
บูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เริ่ม
ด าเนิ น การมาตั้งแต่ปี 2554 เพื่ อ สนับ สนุนผู้ป ระกอบ
กิจการเพื่อสังคม ซึ่งเป็ นเยาวชนคนรุ่นใหม่ผูเ้ ปี่ ยมด้วย
พลังสร้างสรรค์และศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงสังคม
ให้ต่ อ ยอดไอเดี ย ธุ ร กิ จ ให้เ ติ บ โตทั้ง ในด้า นรายได้แ ละ
ผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ผ่านการส่งเสริมการเรียนรูเ้ พื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนิน
กิจการเพื่อสังคมไปพร้อม ๆ กับการปลูกฝั งคุณธรรมและจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอือ้ ต่อการเติบโตของกิจการเพื่อสังคม เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ และวางรากฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืนของ
ประเทศ
นอกจากนี ้ โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมยังมีแพลตฟอร์มออนไลน์ SE School (Social Enterprise School) ซึ่ง
เป็ นที่รวบรวมความรูด้ า้ นต่าง ๆ และหลักสูตรเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคมแห่งแรกในประเทศไทย ให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการฯ
และประชาชนทั่วไปเข้ามาเรียนรูไ้ ด้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อต่อยอดธุรกิจและร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ
เชิงบวกต่อสังคมต่อไป
ในปี 2563 ด้วยสถานการณ์โควิด -19 ทาให้ทุกคนต้องเว้นระยะห่างทางสังคม การจัดโครงการในรู ปแบบเดิมจึงมี
ข้อจากัด อีกทัง้ วิกฤติโควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทัง้ กลุ่ม SE ในไทย บ้านปูจึงสานต่อโครงการ
พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมในปี 2563 ด้วยการจัดกิจกรรม “UpImpact by Banpu Champions for Change” โดย
เปิ ดรับสมัครผูป้ ระกอบกิจการเพื่อสังคมทัง้ หมด 20 ทีม ทัง้ ที่เคยเข้าร่วมโครงการในหลายรุน่ ก่อนหน้านี ้ และผูป้ ระกอบ
กิ จ การเพื่ อ สัง คมรายอื่ น ๆ ให้ม าเข้า ร่ว มเสริม ความรู แ้ ละทัก ษะทางธุ ร กิ จ ผ่ า นการอบรมพัฒ นาศัก ยภาพให้แก่
ผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมด้วยกระบวนการบ่มเพาะและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้สนับสนุนภายใต้หลักการ “เพิ่ม
มุมมอง - เพิ่มทักษะ เพิ่มประสิทธิผลการดาเนินงาน (Up-Thinking → Up-skilling → Up-Implementing)” รวมถึง
การจัดสัมมนาออนไลน์ (Webinar) รวมทัง้ หมด 4 ครัง้ ถ่ายทอดความรูโ้ ดยผูเ้ ชี่ยวชาญ และผูม้ ีประสบการณ์ในด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ การบริหารจัดการธุรกิจ การพัฒนาตลาดออนไลน์ การหาแหล่งเงินทุน และการขยายธุรกิจ พร้อมด้วย
เกร็ดความรูต้ ่าง ๆ ให้แก่ผปู้ ระกอบการและผูส้ นใจทั่วไป
ตลอดระยะเวลา 10 ปี โครงการฯ ได้ให้คาปรึกษา และจัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ พร้อมทั้งให้การสนับสนุน
กิจการเพื่อสังคมรวม 102 กิจการ ให้มีโอกาสทดลองดาเนินกิจการเพื่อสังคมตามแนวคิดและความสนใจของตนเอง
นอกจากจะสามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจแล้ว ยังเอือ้ ประโยชน์ให้แก่ชมุ ชนและองค์กรต่าง ๆ รวมทัง้ สิน้ 150 แห่ง
ครอบคลุมผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์กว่า 2,400,000 คน นอกจากนี ้ บางกิจการยังสามารถต่อยอดไปคว้ารางวัลและสร้าง
ชื่อเสียงและรายได้ในระดับนานาชาติอีกด้วย
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สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้ านปู
สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปูก่อตัง้ ขึน้ ในปี 2551 ปั จจุบนั ดาเนินงานต่อเนื่องปี นเี ้ ป็ นปี ท่ี 12 โดยมุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนไทย
ด้วยการสนับสนุนทั้งการฝึ กซ้อมประจาวัน การส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในทัวร์นาเมนต์สาคัญ ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
โดยมีโค้ชทาหน้าที่ดูแลการฝึ กซ้อมและกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันของนักกีฬา การจัดกิจกรรมประจาปี เพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์ในทีมพร้อมกับปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินยั และความสามัคคีให้แก่นกั กีฬา
สาหรับในปี 2563 นอกจากการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ในประเทศแล้ว ยังได้มี การจัดกิจกรรมพิเศษขึน้
เนื่องจากรายการแข่งขันภายในและต่างประเทศหลายรายการถูกยกเลิกจากสถานการณ์โควิด -19 ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นการ
สานสัมพันธ์ระหว่างนักกี ฬาและแสดงให้เห็นถึงการปรับตัว เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ จึงได้มีการจัด
แข่งขันกระชับมิตรภายในสโมสรฯ “2020 BTTC Virtual Tournament” ขึน้ โดยให้แต่ละศูนย์ฝึกซ้อมทาการแข่งขัน
ภายในด้วยกติกาพิเศษและผ่านการถ่ายทอดสด (Live) ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของสโมสรฯ ซึ่งได้ผลตอบรับเป็ นอย่างดี
จากนักกีฬา สมาชิกของสโมสรฯ และบุคคลทั่วไปที่รบั ชมการแข่งขันผ่านทางช่องทางดังกล่าว
ณ สิน้ ปี 2563 สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปูมีสมาชิกรวมทัง้ สิน้ 109 คน ประกอบด้วยนักกีฬา 79 คน โค้ช 11 คน และ
สมาชิกทั่วไป 19 คน แบ่งเป็ นศูนย์ฝึกซ้อม 9 แห่ง ซึ่งกระจายตัวอยู่ใน 7 จังหวัด ได้แก่ กรุ งเทพมหานคร นนทบุรี
เชียงใหม่ อุบลราชธานี ยโสธร ขอนแก่น และภูเก็ต โดยมีสมาชิกกระจายอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีนกั กีฬาของสโมสรฯ ผ่านการคัดเลือกเป็ นนักกีฬาทีมชาติในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ จานวน
2 คน เยาวชนทีมชาติ จานวน 47 คน ยุวชนทีมชาติ จานวน 5 คน และนาความสามารถทางกีฬาเทเบิลเทนนิสสมัครเข้า
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้จานวน 24 คน อีกทัง้ ยังมีนกั กีฬาที่ได้รบั รางวัลจากการแข่งขันหลากหลายรายการทัง้ ใน
ระดับประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
สนับสนุนนักกีฬาเทนนิสเยาวชน
นับตัง้ แต่ปี 2558 เป็ นต้นมา บ้านปูได้ให้การสนับสนุนนายทรงฤทธิ์ เดวิด จั่นบุบผา นักกีฬาเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่
เกิน 18 ปี ที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุน ทรัพย์เพื่ อเดิน หน้า สานฝั นในการเป็ นนักกี ฬาเทนนิ สระดับ โลก ด้วยการ
สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา คอร์สเสริมสร้างความแข็งแรงและเตรียมความพร้อมทางร่างกาย การฝึ กซ้อมประจาวัน รวมถึง
สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันรายการสาคัญ ๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ใน
การแข่งขัน ตลอดจนสร้างเสริมทักษะในการใช้ชีวิตและฝึ กวินยั นักกีฬาให้มีความเป็ นมืออาชีพมากยิ่งขึน้
ในปี 2563 นี ้ นายทรงฤทธิ์ได้รบั การจัดอันดับเป็ นนักกีฬาเทนนิสเยาวชนอันดับที่ 645 ของโลก โดยสหพันธ์เทนนิส
นานาชาติ และได้รบั การจัดอันดับเป็ นนักกีฬาเทนนิสเยาวชน รุน่ อายุไม่เกิน 18 ปี อันดับที่ 22 ของประเทศ โดยสมาคม
กีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
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โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม (Thammasat-Banpu Innovative Learning)
บ้านปูร่วมมือกับคณะวิทยาการเรียนรู แ้ ละศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดาเนินโครงการ “ออกแบบเกม
ออกแบบสังคม” หรือ “Thammasat-Banpu Innovative Learning Program” เพื่อพัฒนานักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย นัก เรี ย นอาชี ว ศึก ษา และครู ผู้ส อน ให้มี ทัก ษะที่ เ อื อ้ ต่ อ การเป็ น นวัต กรรุ่ น ใหม่ เช่ น การคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณและการคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดและการสื่อสารความคิดอย่างสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ ภาวะผูน้ า
เป็ นต้น ผ่านกระบวนการสร้าง “เกมการเรียนรู”้ ปั จจุบนั โครงการ “ออกแบบเกม ออกแบบสังคม” ได้ดาเนินโครงการมา
อย่างต่อเนื่องเป็ นรุ่นที่ 2 นับตัง้ แต่ปี 2562 ซึ่งบ้านปูได้
มอบเงิ น สนั บ สนุ น เงิ น จ านวน 8.4 ล้า นบาท เพื่ อ ใช้
ดาเนินโครงการในการบ่มเพาะทีมเยาวชนจากโรงเรียน
ต่างๆ ที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศรวม 14 ทีม ให้
มีทกั ษะกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
และเป็ นนวัตกรรุน่ ใหม่ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์บอร์ด
เกม อันเกิดจากประเด็นสังคมที่ตอ้ งการสื่อสารเพื่อสร้าง
ความเปลี่ยนแปลเชิงบวกให้เกิดแก่กลุ่มเป้าหมายและ
สังคมภาพรวมต่อไป โดยเยาวชนทัง้ 14 ทีม ได้นาบอร์ดเกมของตนเองไปเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทดลองเล่นเป็ นครัง้
แรกในงาน Games & Learning 2020 เมื่อเดือนตุลาคม 2563 และหลังจากนั้นได้นาไปเผยแพร่กับกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อให้ความรู ้ เสริมความเข้าใจ และสร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติไปในทางที่ โครงการออกแบบเกม
ออกแบบสังคมรุ่นที่ 2 จะมีพิธีมอบรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและรางวัลสาขาต่างๆ แก่ทีมเยาวชนผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ ในช่วงเดือนมีนาคม 2564
•โครงการ “ออกแบบเกม ออกแบบสังคม” รุน่ ที่ 2 มีเยาวชนและครูท่ปี รึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจานวน
ทั้งหมด 80 คน จาก 14 ทีม เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 2 ได้ออกแบบบอร์ดเกมเพื่อสร้างการเปลี่ยนเเปลงทาง
สังคมครอบคลุม 3 ประเด็น ได้แก่ การพัฒนาสังคม การดูแลสุขภาพ และวัยรุน่ ศาสตร์
ด้านการพัฒนาชุมชน
การพัฒนาด้ านศาสนาและประเพณีท้องถิ่น
•

เหมืองลาพูนร่วมถวายเทียนพรรษาประจาปี 2563 แก่วดั รอบเหมือง 9 แห่งในตาบลลี ้ ตาบลนาทราย และ
ตาบลป่ าไผ่ ได้แก่ วัดบ้านกลาง วัดบ้านแวน วัดพวงคา วัดพระบากห้วยต้ม วัดปางประทีป วัดผาหนาม วัดบ้าน
ปู วัดนากลาง และวัดบ้านโฮ่ง เนื่องในวันเข้าพรรษา และร่วมงานทอดกฐิ นสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดบ้านโฮ่ง ต.
ลี ้ อ. ลี ้ จังหวัดลาพูน เพื่อร่วมทานุบารุ งพระพุทธศาสนา นอกจากนีย้ ังร่วมกิจกรรมงานทาบุญถวายผ้าป่ า
สามัคคีให้กับวัดบ้านปู อ.ลี ้ จ.ลาพูนเพื่อเป็ นการอนุรกั ษ์วัฒนธรรมประเพณี และสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับ
ชุมชน
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การบรรเทาสาธารณภัย
•

กองทุน “มิตรผล-บ้ านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19” ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) บ้านปูได้ดาเนินการจัดตัง้ กองทุน “มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้
ภัยโควิด-19” ในเดือนมีนาคม 2563 โดยเป็ นความร่วมมือระหว่างบริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) และกลุ่มมิตร
ผล ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่ดาเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลและให้ความสาคัญกับการดาเนินงานควบคู่
กับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกองทุนมูลค่า 500 ล้านบาทนี ้ มีวตั ถุประสงค์สาหรับให้การสนับสนุนอุปกรณ์
ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จาเป็ นต่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิ ด-19 เพื่อให้
บุคลากรทางการแพทย์สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถด้วยความปลอดภัย และมีความพร้อมใน
การรับมือกับวิกฤตด้านสาธารณสุขที่เกิดขึน้ อีกทัง้ กองทุนฯ ยังขยายความช่วยเหลือไปยังชุมชน โดยเฉพาะใน
เรื่องปั ญหาปากท้องจากสภาพเศรษฐกิจอันสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด -19 ผ่านการ
บริจาคและสนับสนุนในรูปแบบโครงการต่างๆ
ตัวอย่างการดาเนินการที่บา้ นปู ให้ความช่วยเหลือผ่านกองทุนฯ ได้แก่
- สนับสนุนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติ ซึ่งเป็ นหนึ่งในโรงพยาบาลศูนย์กลาง
ที่ให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยติดเชือ้ ไวรัสโควิด -19
ที่ ส าคั ญ ของประเทศไทย รวมทั้ ง ยั ง เป็ น
โรงพยาบาลที่ ร องรับ การโอนย้า ยผู้ป่ วยที่
ตรวจพบการติดเชือ้ จากโรงพยาบาลอื่นๆ มา
ดูแลรักษาอีกด้วย โดยบริษัทฯ ได้ให้ความ
ช่วยเหลือด้านอุปกรณ์และเครื่ องมือทางการ
แพทย์ ประกอบไปด้วย ห้องผูป้ ่ วยความดันลบ (Negative Pressure) แบบแยกห้อง เพื่อใช้สาหรับรักษา
และป้องกันการแพร่กระจายโรคสาหรับผูป้ ่ วยโควิด -19 จานวน 10 เตียง ห้องหัตถการผูป้ ่ วยความดันลบ
จานวน 1 เตียง เครื่องช่วยหายใจ จานวน 11 เครื่อง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ประกอบด้ว ย
เครื่ อ งเอกซเรย์ เ คลื่ อ นที่ ร ะบบดิ จิ ทั ล เครื่ อ งส่ อ งตรวจทางเดิ น หายใจ เครื่ อ งวั ด ปริ ม าณก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออกและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด เครื่องเฝ้าระวังและติดตาม
สัญญาณชีพ เครื่องกดนวดหัวใจอัตโนมัติ อุปกรณ์ส่องตรวจหลอดลม และชุดป้องกันอนุภาคที่เป็ นอันตราย
จากฝุ่นละอองและเชือ้ โรค รวมมูลค่า 30 ล้านบาท นอกจากนีย้ งั ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์
และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ รวม 37 แห่งทั่วประเทศ
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-

-

-

-

มอบถุ ง ยัง ชี พ ให้กั บ ประชาชนที่ ไ ด้รับ ความ
เดื อ ดร้อ นในหลายจั ง หวั ด ได้แ ก่ กรุ ง เทพฯ
ปทุม ธานี ชลบุรี สมุท รปราการ สมุท รสาคร
นอกจากนีย้ งั มอบถุงยังชีพให้กับมูลนิธิอะมีรุล
มุ อ ์มิ นี น เพื่ อ เด็ ก ก าพร้า 3 จั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต้ เพื่อนาไปแจกจ่ายแก่ครัวเรือนที่ได้รบั
ความเดือดร้อนและเด็กกาพร้าที่ลงทะเบียนไว้
กับทางมูลนิธิฯ รวมจานวนถุงยังชีพที่บริษัทฯ
นาไปมอบให้ประชาชนที่เดือดร้อนแล้วกว่า 4,500 ครัวเรือน
ส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าคุณภาพดีท่ีบริษัทฯ ได้ส่ งั ผลิตขึน้ 1.3 ล้านชิน้ เพื่อแจกจ่ายให้แก่ครูและ
นักเรียน ในโรงเรียนกว่า 1,500 แห่ง ชุมชนในพืน้ ที่เสี่ยง พนักงาน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และประชาชนทั่ว
ประเทศ
สนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าภายใต้โครงการ “บ้านปู เน็กซ์ อีวี คาร์ แชริ่ง ฟอร์ แคริ่ง” (Banpu NEXT EV
Car Sharing for Caring) แก่บุคลากรทางการแพทย์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็ นระยะเวลา 3 เดือน ให้แก่
โรงพยาบาลต่าง ๆ ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล โรง
พยาบาลนวมินทร์ 9 โรงพยาบาลปิ ยะเวท เป็ นต้น ทั้งนีเ้ พื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้เดินทางไปดูแล
รักษาผูป้ ่ วยถึงบ้านในช่วงโควิด-19 อานวยความสะดวกให้ผปู้ ่ วยรอรับบริการอย่างปลอดภัยตามมาตรการ
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานและสถาบันที่มีส่วนช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนตาม
เจตจานงค์ของกองทุนฯ อาทิ สนับสนุนโครงการ "นักรบเสือ้ ขาวสูภ้ ยั โควิด -19" แพทยสมาคมแห่งประเทศ
ไทยฯ เพื่อประกันชีวิตแพทย์และพยาบาลทั่วประเทศ สมทบทุนการผลิตหน้ากากอนามัย “Mask for
Blood Hero” ในโครงการ Plus One เพิ่มจานวนครัง้ เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ของสภากาชาดไทย จานวน
400,000 ชิน้ เนื่องจากเกิดวิกฤติขาดแคลนเลือดทั่วประเทศ การสนับสนุนการพัฒนาซอฟท์แวร์ สาหรับผู้
กักตนในโรงแรมที่เป็ น State Quarantine ใช้ในการแจ้งอาการเจ็บป่ วย วัดไข้ และเป็ นสื่อกลางเพื่อประสาน
กับเจ้าหน้าที่โรงเเรม เป็ นต้น
รวมการช่วยเหลือของบ้านปูผ่านกองทุน “มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19” สิน้ สุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 รวมเป็ นมูลค่าทัง้ สิน้ 108,168,242 บาท

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
PT. Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) บริษัทย่อยของบ้านปูในสาธารณรัฐอินโดนีเซียให้ความสาคัญกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม และกิจกรรมพัฒนาชุมชน โดย ITM ได้ดาเนินกิจกรรมคาวมรับผิดชอบต่อสังคม ในแนวทางที่
สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิของบ้านปูท่ีม่งุ ส่งเสริมด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย่งั ยืน โดยให้ความสาคัญ
กับพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่นักเรียนและครู ในอินโดนีเซีย ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่าน
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กิจกรรมพัฒนาชุมชนโดยรอบพืน้ ที่เหมืองทัง้ 5 แห่งของบริษัทฯ บนเกาะกาลิมนั ตัน ได้แก่ อินโดมินโค ทรูบาอินโด บา
รินโต คิตาดิน-เอมบาลุต และโจ-ร่ง
1. การสนับสนุนด้านการศึกษา
การศึกษาเป็ นปั จจัยสาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชน ITM ดาเนินโครงการพัฒนาการศึกษาหลาย
โครงการ โดยเฉพาะการสนับสนุนนักเรียนที่ดอ้ ยโอกาสให้ได้ศกึ ษาในระดับที่สงู ขึน้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
พวกเขาในอนาคต การสนับสนุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของ ITM ได้แก่
• ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (Community Learning Center: CLC) การพัฒนาศูนย์การเรียนรูช้ มุ ชนมี
วัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาอัตราการไม่รูห้ นังสือและอัตราการเลิกเรียนกลางคัน ซึง่ นาไปสู่ปัญหาสังคมบาง
ประการ โดย ITM ได้ดาเนินโครงการศูนย์การเรียนรูช้ มุ ชน 3 แห่ง ผ่านบริษัทย่อย คือ อินโนมินโค ได้แก่ ศูนย์
การเรียนรูช้ มุ ชนมาลาฮิง ศูนย์การเรียนรูช้ มุ ชนดามายแมนดิริ และศูนย์การเรียนรูช้ มุ ชนซาลากา นับตัง้ แต่ปี
2554 เป็ นต้นมา อัตราการรูห้ นังสือในพืน้ ที่โครงการได้เพิม่ สูงขึน้ ผ่านการจัดหลักสูตรฝึ กอบรมทักษะชีวิต
ของศูนย์ต่าง ๆ กว่า 90 หลักสูตร โดยมีผรู้ บั ประโยชน์จากโครงการรวมทัง้ สิน้ 1,657 ตลอดระยะเวลา
โครงการ
• ทุนการศึกษา ITM ได้ให้การสนับสนุนภาคการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยมอบทุนการศึกษาให้แก่นกั เรียน
นักศึกษาตัง้ แต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยกว่า 200 คนที่อาศัยในชุมชนรอบเหมือง
• สิ่งอานวยความสะดวกในโรงเรียน ITM ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โรงเรียนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อ
ปรับปรุงวัสดุอปุ กรณ์เพื่อการเรียนรู ้ ซึ่งรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ สื่อการสอน และหนังสือ นอกจากนัน้ ITM ยัง
สนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการเรียนแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อีกด้วย
2. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมในการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมในปี 2562 มีรายละเอียด ดังนี ้
• จัดกิจกรรมทาความสะอาดแม่นา้ จีซมั ปายเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีพนักงาน ITM ร่วม
กิจกรรมจานวน 50 คน การจัดกิจกรรมครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพื่อร่วมกันปรับปรุงคุณภาพนา้ ให้ดีขึน้ และ
เสริมสร้างความตระหนักและจิตสานึกในการอนุรกั ษ์แม่นา้ ลาคลองให้แก่พนักงาน โดยแม่นา้ สายนีเ้ ป็ นต้น
นา้ ของแม่นา้ จีลวี งุ ซึง่ เป็ นแม่นา้ สายที่ใหญ่ท่สี ดุ ในกรุงจาการ์ตา
• ITM ริเริ่มโครงการสานักงานขยะเป็ นศูนย์ (Zero Waste) ณ สานักงานในกรุงจาการ์ตา โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึน้ ใน ITM โดยเฉพาะขยะพลาสติก โครงการนีม้ งุ่ เสริมสร้างให้พนักงานเกิดความ
ตระหนักในการจัดการขยะผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การเยี่ยมชมหลุมขยะแบบฝังกลบที่ใหญ่ท่สี ดุ ใน
อินโดนีเซีย การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารด้านการจัดการให้ขยะเป็ นศูนย์ นอกจากนี ้ พนักงาน ITM ยังร่วมกันคัด
แยกขยะก่อนส่งต่อไปยังธนาคารขยะโซกา (ตาบลเกอบาโยรัน ลามา) ซึ่งเป็ นธนาคารขยะประจาชุมชนที่
ตัง้ อยูใ่ กล้กบั สานักงานของ ITM ในกรุงจาการ์ตา เพื่อช่วยให้ทางธนาคารขยะจัดการขยะได้อย่างเหมาะสม
และสะดวกยิง่ ขึน้
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3. การพัฒนาชุมชน
• การพัฒนาเศรษฐกิจ
ในปี 2563 ITM ยังคงสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนในพืน้ ที่ดาเนินงานของบริษัทย่อย โดยการจัด
โครงการฝึ กอบรมเสริมศักยภาพให้แก่เกษตรกรด้วยการบ่มเพาะธุรกิจท้องถิ่น อาทิ กลุ่มพัฒนาปุ๋ ยพัฒนา
ปุ๋ ยชีวภาพโบกาชิ กลุ่มพัฒนาระบบการเกษตรแบบบูรณาการ กลุ่มพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมครัวเรือนอินโด
มินโค และกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากปลา
- โครงการพัฒนาปุ๋ยชีวภาพโบกาชิ ดาเนินการโดยเหมืองโจร่ง บริษัทย่อยของ ITM ได้จดั อบรม
การผลิตปุ๋ ยชีวภาพให้กบั กลุ่มชาวบ้านในพืน้ ที่ เพื่อนาผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้มาใช้ฟื้นฟูพนื ้ ที่เหมืองให้
กลับคืนสู่สภาพเดิม ในปี 2563 ทางโครงการผลิตปุ๋ ยชีวภาพได้ราว 1,670 ตัน ช่วยสร้างรายได้
ให้แก่ชมุ ชนกว่า 17 ล้านรูเปี ยห์ตอ่ เดือน
-

•

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปดาเนินการโดยเหมืองคิตาดิน บริษัทย่อยของ ITM
โครงการนีเ้ ริม่ ขึน้ ในปี 2558 สอดคล้องกับโครงการส่งเสริมการบริโภคปลาของรัฐบาลอินโดนีเซีย
เพื่อเพาะพันธุ์ เลีย้ ง เร่งการเจริญเติบโต และทาการตลาด นาไปสู่ธุรกิจที่เลีย้ งตนเองได้ ทาให้
สมาชิกในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เฉลี่ยถึง 3.25 ล้านรูเปี ยห์ต่อเดือน

การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
ITMส่งเสริมการพัฒนาด้านอนามัยและสุขาภิบาลในชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดาเนินโครงการด้าน
สาธารณสุขต่าง ๆ ที่ม่งุ เน้นการดูแลสุขภาพของแม่และเด็ก รวมถึงผูส้ งู อายุ ตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนในท้องถิ่น
- จัดให้มีการดูแลและตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย
การสนับสนุนศูนย์สขุ ภาพชุมชนสาหรับ
ทารกและเด็กเล็ก และให้บริการตรวจสุขภาพแก่สตรีมีครรภ์
- จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นในการต่อสูก้ บ
ั การระบาดของไวรัสโคโรนา
(COVID-19) ตลอดจนให้ความรูแ้ ก่ชมุ ชนในการเข้ารับบริการด้านสุขภาพในช่วงที่มกี ารระบาด
- จัดหาแหล่งนา้ สะอาดให้แก่ชาวบ้านในหมู่บา้ น Santan Tengah จานวนกว่า 460 ครัวเรือน ช่วยให้
ชุมชนสามารถประหยัดค่านา้ ได้ถึงเดือนละ 424,340 ล้านรูเปี ยห์ และยังสนับสนุนการจัดตัง้
วิสาหกิจหมู่บา้ นเพื่อให้หมู่บา้ นสามารถพึ่งพาตนเองได้

•

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้สนับสนุนการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมผ่านการดาเนินโครงการต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
- การปลูกป่ าเพื่ออนุรกั ษ์ฟื้นฟูธรรมชาติรว่ มกับชุมชนและรัฐบาลเนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก
- การแบ่งปั นความรูแ้ ละประสบการณ์ของบริษัทฯ ด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมด้วยการจัดนิทรรศการ
และการสัมมนาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
- การร่วมเป็ นพันธิมติ รในการดาเนินโครงการอนุรกั ษ์อทุ ยานแห่งชาติกไู ต
- การฟื ้ นฟูแนวปะการังและปลูกป่ าชายเลนบริเวณชายฝั่งของหมู่บา้ นเมืองบอนตังเพื่อชะลอการ
พังทลายของชายฝั่งและอนุรกั ษ์สตั ว์นา้
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-

การสนับสนุนโครงการธนาคารขยะเพื่อจัดการขยะในหมู่บา้ น Bangun Rejo อาเภอ Kutai
Kartanegara โครงการดังกล่าวส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนเก็บและคัดแยกขยะในครัวเรือนเพื่อ
นามาจาหน่ายให้กบั โครงการเพื่อสร้างรายได้เสริมจากผลิตภัณฑ์รีไซเคิล
ปั จจุบนั มีผเู้ ข้าร่วม
โครงการทัง้ สิน้ 1,423 ครัวเรือน และสามารถจัดการขยะได้ถึง 50 ตัน

•

การพัฒนาสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน
ITM พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานในท้องถิ่นเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจ และพัฒนาการสาธารณสุขและการศึกษา
โดยได้ก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์สาหรับชุมชน บูรณะโรงเรียน ซ่อมถนน สร้างระบบชลประทาน
เพื่อการเกษตร รวมทัง้ บูรณะและสร้างมัสยิด โบสถ์ และสะพานภายในหมู่บา้ น

•

กิจกรรมเพื่อการกุศลอืน่ ๆ
จากเหตุการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ITM มีส่วนให้การสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
-

-

-

บริจาคเงินกองทุนจานวนหนึง่ ผ่านสมาคมบริษัทเหมืองถ่านหินแห่งอินโดนีเซีย เพื่อกระจายไปสู่ผทู้ ่ี
ได้รบั ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในพืน้ ที่กรุงจาการ์ตา
ในจังหวัดกาลิมนั ตันตะวันออก กาลิมนั ตันกลาง และกาลินมันตันใต้ ITM ได้บริจาคอุปกรณ์
ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลภูมิภาคบอนตัง โรงพยาบาลรับการส่งต่อผูป้ ่ วยโควิด-19 หน่วย
ปฏิบตั ิการโควิด-19 ประจาภูมิภาค และศูนย์สขุ ภาพชุมชนอีกหลายแห่ง
จัดสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อสร้างเสริมความสะอาดและอนามัย (PHBS) เช่น สถานที่ลา้ งมือหรือ
ชาระล้างร่างกาย ขึน้ ในหลายพืน้ ที่ นอกจากนัน้ ยังมีการเสริมสร้างการตระหนักรูด้ า้ นสาธารณสุข
ผ่านการให้คาปรึกษาและโครงการรรณรงค์ตา่ ง ๆ
สื่อสารในสัมมนา CSR Forum ของผูร้ บั เหมาของบริษัทฯ เพื่อให้ม่นั ใจว่าผูร้ บั เหมาจะมีส่วนร่วมใน
การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากโรคโควิด-19

ในปี 2563 บริษัท ITM ได้ให้การสนับสนุนสังคมในการต่อสูก้ บั การระบาดของโรคโควิด-19 คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ กว่า
3.1 พันล้านรูเปี ยห์
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ปี 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 (COVID-19) ไปทั่วโลก ด้วยเหตุนี ้
นอกจาก Banpu Investment (China) Co. , Ltd. (BIC) บริษัทย่อยของบ้านปูในประเทศจีน จะดาเนินโครงการความ
รับผิดชอบต่อสังคมระยะยาวแล้ว ยังให้การสนับสนุนด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์แก่รฐั บาลและชุมชนท้องถิ่นเพื่อ
ดูแลประชาชนให้ปลอดภัยในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาด
•

การให้ความช่วยเหลือเพือ่ รับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
ในช่วงต้นปี 2563 โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปทั่วประเทศจีน คร่าชีวติ ผูค้ นไป
หลายพันคนและคุกคามอีกหลายล้านชีวิตที่ตอ้ งตกอยู่ท่ามกลางภาวะวิกฤติ BIC ยังคงมุง่ มั่นเป็ นพลเมืองที่ดี
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ด้วยการรับมือสถานการณ์อย่างรวดเร็ว โดยได้ให้การสนับสนุนทางการเงินและวัสดุอปุ กรณ์แก่ชมุ ชนที่ได้รบั
ผลกระทบรวมทัง้ ผูม้ ีส่วนได้สว่ นเสีย เพื่อให้ทกุ ฝ่ ายสามารถผ่านพ้นวิกฤตนีไ้ ปได้
- ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 BIC มอบถุงมือทางการแพทย์ 50,000 คู่ และหน้ากากอนามัย 10,000 ชิน้
ให้กบั สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปั กกิ่ง เพื่อนาไปแจกจ่ายให้แก่คนไทยในเมืองอู่ฮ่นั เมืองอื่น ๆ ใน
มณฑลหูเป่ ย และพืน้ ที่ท่อี ยูใ่ นความรับผิดชอบของสถานเอกอัครราชทูตไทย การสนับสนุนในครัง้ นีไ้ ด้
ช่วยบรรเทาปั ญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย
และให้สามารถใช้ในการป้องกันตนเองในทุกวัน
ระหว่างที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศจีน
- โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมทัง้ 3 แห่งของบริษัท ได้บริจาคเงินให้กบั มูลนิธิการกุศลและรัฐบาลท้องถิ่น
คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 900,000 หยวน เพื่อสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นในการต่อสูก้ บั โรคระบาด
•

การสนับสนุนด้านการศึกษาและกีฬา
- โรงเรียนศึกษาพิเศษหลวนหนานบ้านปู BIC ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนศึกษาพิเศษหลวนหนานบ้านปู
อย่างต่อเนื่องมาเป็ นเวลากว่า 13 ปี แล้ว ผ่านบริษัทย่อย Tangshan Banpu Heat & Power Co., Ltd.
ซึ่งดาเนินการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ในปี นี ้ ทางโรงไฟฟ้าได้สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป
จานวน 8 เครื่อง คิดเป็ นมูลค่าราว 50,000 หยวนให้กบั ทางโรงเรียนเพื่อนาไปใช้เป็ นอุปกรณ์การเรียน
การสอน
- ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพืน้ ที่รอบเหมืองเกาเหอและเหมืองเฮ่อปี ้BIC มอบ
ทุนการศึกษามูลค่ารวม 350,000 หยวนให้แก่นกั เรียน 122 คนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ซ่งึ อาศัยอยู่ใ นพืน้ ที่
รอบเหมืองเกาเหอและเหมืองเฮ่อปี ้
เพื่อให้นกั เรียนเหล่านีม้ ีทนุ เพียงพอสาหรับการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา

•

สโมสรเหอเป่ ย-บ้านปู ฟิ ตเนส คลับ
บริษัท Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. บริษัทย่อยของ BIC ได้ให้การสนับสนุนสโมสรเหอเป่ ย-บ้าน
ปู ฟิ ตเนส คลับ (ชื่อเดิม สโมสรบ้านปู เทเบิลเทนนิส คลับ) อย่างต่อเนื่องมาตัง้ แต่ปี 2546 โดยในปี นี ้ ทางโรงไฟฟ้า
ได้มอบเงินทุนจานวน 150,000 หยวนให้กบั สโมสร เพื่อสนับสนุนการฝึ กซ้อมและการแข่งขันของนักกีฬาของ
สโมสร

แนวทางปฏิบตั ิเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต(The Private
Sector Collective Action Against Anti-Corruption: CAC) ตัง้ แต่ปี 2553 ในปี 2556 ได้ทาการประเมินตนเองตามแบ
บริษัทฯ ดารงแนวทางการบริหารงานบนหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยเน้นเรื่องความโปร่งใส ความซือ่ สัตย์ มีจริยธรรม มี
ประสิทธิภาพในการทางานที่ควบคู่กบั ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและผูท้ ่มี ีสว่ นเกี่ยวข้อง โดยกาหนดให้มี
ส่วนงานในโครงสร้างองค์กรที่มีหน้าที่ชดั เจนเพื่อกาหนดหรือกากับดูแลการปฏิบตั ิงานในอันที่จะทาให้การดาเนินธุรกิจ
ถูกต้องตามกฎหมายและเป็ นไปตามแนวทางธรรมาภิบาลดังกล่าว
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หน่วยงาน Risk Management ได้เพิ่มการประเมินความเสี่ยงของการทุจริตที่อาจเกิดขึน้ ในกระบวนการทางานใน
การวางแผนงานประจาปี และจัดเตรียมแนวทางป้องกันหรือแก้ไข โดยเริ่มตัง้ แต่ปี 2557 มีการติดตาม ทบทวนความเสี่ยง
ดังกล่าวไตรมาสละครัง้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้
ในปี 2557 บริษัทฯ มีนโยบายคุม้ ครองผูท้ ่ใี ห้เบาะแส (Whistle blowing Policy) เพื่อคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนและ
กระตุน้ การมีส่วนร่วมเพื่อสอดส่องพฤติกรรมที่เป็ นการทุจริตต่อองค์กรและผูท้ ่มี ีส่วนได้เสียอื่นๆ
และมีกระบวนการ
พิจารณาประเด็นร้องเรียนโดยคณะกรรมการจัดการการทุจริตในองค์กร (Fraud Management Committee) และ
นาเสนอผูบ้ ริหารระดับสูงพิจารณาต่อไป
ในปี 2557 บริษัทฯ รวบรวมแนวปฏิบตั ิท่มี ีอยู่แล้วในองค์กรเพื่อความชัดเจนและรองรับนโยบายการต่อต้านทุจริต
และคอร์รปั ชั่น (Anti Corruption Policy) เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั พิจารณาและอนุมตั ิ
นโยบายฯ
ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตั ใิ ห้มีนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชั่น และบริษัทฯ จัดทาเอกสารแนวปฏิบตั ิ
ที่รองรับพร้อมกับแบบสารวจเพื่อการประเมินตนเอง นาเข้าสู่กระบวนการรับรองของ CAC และได้การขึน้ ทะเบียนรับรอง
เป็ นบริษัทที่เป็ นต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 และได้รบั การต่ออายุในเดือนพฤษภาคม 2561
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิตามนโยบายตามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันเรื่องการรับ-การให้
ของขวัญ การเลีย้ ง หรือประโยชน์อื่นใดกับผูม้ ีส่วนได้สว่ นเสีย และการบันทึกรายงานการรับของขวัญในระบบ ซึ่งถือเป็ น
หน้าที่ของคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม
ในปี 2562 บริษัทได้สื่อสารและจัดฝึ กอบรมให้ความรูพ้ นักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านคอร์
รัปชันรวมทัง้ นโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น นโยบายบรรษัทภิบาลและคู่ม่ือจริยธรรมทางธุรกิจ แนวปฏิบตั ติ าม
นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน เรื่อง การให้-รับของขวัญ การเลีย้ ง หรือประโยชน์อื่นใด โดยพนักงานทุกระดับสามารถ
เข้าถึงนโยบายต่างๆ ผ่านทาง internal e-mail communication และ เว็ปไซต์ภายในของบริษัท นอกจากนีใ้ นปี ท่ผี ่านมา
บริษัทฯ ได้จดั ทาจรรยาบรรณคู่คา้ เพื่อใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิขนั้ พืน้ ฐานของคู่คา้ ของบริษัทฯ ที่ดาเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ตามนโยบายห่วงโซ่อปุ ทานที่ย่งั ยืน เพื่อให้คู่
ค้าได้รบั ทราบและถือปฏิบตั ิรว่ มกัน
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริ ษั ท ฯ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ ดี ต ามกรอบมาตรฐานสากล COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) ซึ่งช่วยสนับสนุนบริษัทฯ ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีสาคัญทั้งด้านกล
ยุทธ์และการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรายงานทางการเงินและรายงานสาคัญอื่นๆ มีความถูกต้อง
เชื่อถือได้ และการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนัก
เรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสมทั้งในระดับองค์กร หน่วยงาน และ
กิจกรรม รวมถึงมีขนั้ ตอนการดาเนินงานต่าง ๆ ที่รดั กุม เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ พันธกิจ และกล
ยุทธ์ท่ีกาหนดไว้ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเพื่อปกป้องเงินลงทุนของผูม้ ีส่วนได้เสียและทรัพย์สินของบริษัทฯ
ในปี 2563 จากสถานการณ์ท่ีผนั ผวนและสถานการณ์โควิดทั่วโลก ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และแนวทาง
ในการบริหารจัดการ โดยการกระจายการลงทุน (Diversify) อย่างต่อเนื่องไปยังธุรกิจที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระจายไป
ในประเทศต่างๆ การติดตามการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ม่งุ เน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่สาคัญ
และมีระบบการตรวจสอบที่รดั กุมด้วยระบบเทคโนโลยีท่ที นั สมัย เพื่อติดตามการบริหารงานได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิผล
หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในท าหน้า ที่ ต รวจสอบ สอบทานและติ ด ตาม ด้ว ยการท า “ Remote Audit” พร้อ มทั้ง ใช้ Data
Analytics และ Digital Technologies ต่ า งๆ ในการวิ เ คราะห์สิ่ ง ผิ ด ปกติ ห รื อ มี ค วามเสี่ ย ง (Red Flags) ซึ่ ง จะช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการกากับดูแล นอกจากนีไ้ ด้นาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึก (insight) จากการทา Data
Analytics ดังกล่าว มาศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทัง้ นาไปปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ลดต้นทุน ตลอดจนการเสริมสร้างความพร้อมในการขยายธุรกิจและการลงทุน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในตามแบบการประเมินของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่
จัดทาโดยฝ่ ายบริหาร และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจากผลการประเมินโดยรวม บริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงที่เป็ นมาตรฐานสากล ครอบคลุมทั้งในระดับ
ภาพรวมขององค์กรไปจนถึงระดับกิจกรรม มั่นใจได้ว่าองค์กรสามารถบรรลุเป้า หมายที่กาหนด ซึ่งภาพรวมของระบบการ
ควบคุมภายในทัง้ 5 องค์ประกอบที่สาคัญ สรุปได้ดงั นี ้
1. การควบคุมภายในองค์กร
บริษัทฯ สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่ม่งุ เน้นความซื่อสัตย์สจุ ริตและจรรยาบรรณในการดาเนินงาน กากับดูแลการ
ดาเนินธุรกิจให้เป็ นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งส่งเสริมให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมของการควบคุม
ภายในที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่จะทาให้บริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ โดยได้
กาหนดการควบคุมภายในที่สาคัญ ดังนี ้
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ปรับผังโครงสร้างองค์กรจาก “Geographical-based approach” เป็ น
“Product-based
approach” ซึ่งเน้นความสาคัญในเรื่องสายธุรกิจที่มีความหลากหลายเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัท โดยจัดให้มีสาย
การบังคับบัญชาที่ชดั เจน มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สาคัญด้วยการกาหนดบทบาทและความรับผิ ดชอบโดยใช้ Key
Performance Indicator เป็ นตัวชีว้ ดั รวมทัง้ ได้กาหนดอานาจอนุมตั ิในการดาเนินงาน (Delegation of Authority) ตามลาดับ
ขัน้ การอนุมตั ิรายการทางธุรกิจที่สาคัญของบริษัทฯ มีการกระจายอานาจการบริหารและการอนุมตั ิจากผูบ้ ริหารระดับสูงลงสู่
หน้า 295

ผูบ้ ริหารลาดับถัดไป โดยกาหนดเป็ นประเภทรายการและวงเงินอนุมตั ิอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อการตรวจสอบถ่วงดุล ทา
ให้การบริหารงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัว เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพธุรกิจ รวมทัง้ ได้กาหนด
นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานสาคัญต่าง ๆ อย่างเหมาะสมครอบคลุมธุรกิจและโครงการใหม่ ๆ พร้อมทัง้ มีการทบทวนและ
ปรับปรุงอย่างสม่าเสมอให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป
บริษัทฯ มุ่งมั่นดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริตและโปร่งใส โดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและมีจริยธรรม
ทางธุรกิจ รวมถึงมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันและนโยบาย Corporate Fraud Management
ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย และมี ช่ อ งทางรับ เรื่ อ งร้อ งเรี ย นหรื อ ข้อ มูล เกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต ( Whistleblower Channel) มี
Investigation Committee ทาหน้าที่สืบสวนหากพบการทุจริตหรื อเหตุอนั ควรสงสัย นอกจากนีบ้ ริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนักงานทุก
คนเข้าใจและนาวัฒนธรรมองค์กร “บ้านปู ฮาร์ท (Banpu Heart)” มาปฏิบตั ิอย่างจริงจัง เพื่อนาพาให้บริษัทฯ ก้าวไปข้างหน้า
อย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมมุ่งสู่การเป็ นผูน้ าธุรกิจด้านพลังงานครบวงจร (Integrated Energy Solutions) แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ควบคู่ไปกับการดาเนินกลยุทธ์ Greener & Smarter ที่เน้นการดาเนินธุรกิจที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึน้ และมีการ
นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้อย่างชาญฉลาด
2. การประเมินความเสี่ยง
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงจากปั จจัยภายในและภายนอก ด้วยการ
เตรียมความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ท่อี าจจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินกิจกรรมในระดับหน่วยงาน ระดับธุรกิจ และระดับ
องค์กร โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ ของทุกกระบวนการในการดาเนินธุรกิจที่พนักงานทุกคนต้อง
ปฏิบตั ิตาม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง พร้อมทัง้ กากับ
ดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงสาคัญในภาพรวมขององค์กร โดยฝ่ ายบริหารและพนักงานทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมใ น
การประเมินปั จจัยและกาหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทัง้ ติดตามสถานะของความเสี่ยงที่
สาคัญ อย่ างจริงจัง โดยครอบคลุม ความเสี่ ย งด้านกลยุท ธ์ การปฏิ บัติ งาน การเงิน การปฏิ บัติ ตามกฎหมาย เทคโนโลยี
สารสนเทศ การทุจริตคอร์รปั ชัน และความเสี่ยงต่อชื่อเสียงองค์กร โดยมีการรายงานสถานการณ์การบริหารความเสี่ยงต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
บริษัทฯ ให้ความสาคัญอย่างต่อเนื่องในประเด็นสาคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือ ESG
(Environment, Social and Governance) โดยกาหนดให้มีการระบุความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความ
เสี่ยงด้านการจัดการนา้ ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน ความเสี่ยงทางภัยไซเบอร์ ความเสี่ยงด้านคอร์รปั ชัน รวมถึงความเสี่ยง
เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและหน่วยธุรกิจต่างๆ ได้
กาหนดมาตรการรองรับไว้ในแผนงานระยะสัน้ แผนกลยุทธ์ขององค์กร ทั้งนีใ้ นปี 2563 บริษัทฯ ได้สนับสนุนการนาดิจิทัล
เทคโนโลยีมาใช้โดยนาระบบ C-RiM (Compliance Risk Management) และ LIH (Law in Hands) ซึ่งเป็ นแอปพลิเคชันบน
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่สาหรับผูบ้ ริหารเพื่อใช้ในการกากับดูแล ติดตาม และบริหารความเสี่ยงเกี่ยวการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ผ่านทาง Dashboard อย่างทันเวลา โดยครอบคลุมทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน เพื่อสนับสนุนการกากับดูแ ลการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและความเสี่ยงขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงสูงขึน้ และรวดเร็วยิ่งขึน้
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3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
บริษั ท ฯ ด าเนิ น ธุ ร กิจ โดยให้ค วามสาคัญ อย่ างยิ่ งกับ ระบบการควบคุม ภายในที่ ดีแ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ รวมถึงมี
กระบวนการกากับดูแลธุรกิจต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ลงทุน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ เพื่อให้กลุ่มธุรกิจมีแนวทางการดาเนินงานที่
สอดคล้องและเป็ นไปตามกรอบนโยบาย แนวปฏิบตั ิ และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ ดังนี ้
1. กาหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ คู่มือปฏิบัติงาน ตลอดจนขัน้ ตอนการปฏิบัติงานที่เป็ นลายลักษณ์อักษร และ
ทบทวนปรับปรุงให้เหมาะสม
2. กาหนดและปรับโครงสร้างองค์กร จัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ และอานาจอนุมตั ิอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบ
ได้
3. กาหนดนโยบายการทารายการเกี่ยวโยงกัน (Related Party Transaction) ที่คานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ
เป็ นสาคัญ โดยให้พิจารณารายการเสมือนเป็ นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก (At Arms’ Length Basis)
4. การดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้ถกู นาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
5. กาหนดและควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6. การบริหาร ติดตาม และกากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็ นไปตามแผนงาน กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ รวมทั้งเป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดภายนอก ซึ่งวัดผลจากการปฏิบัติงาน (KPI) ที่
เชื่อมโยงกับเป้าหมายของบริษัทฯ เป็ นระยะ
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั ิงานที่สาคัญด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ Greener & Smarter เพื่อ
ตอกยา้ การเป็ นผูน้ าธุรกิจด้านพลังงานครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก โดยเน้นการดาเนินธุรกิจที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
มากขึน้ รวมทั้งได้พัฒนาและปรับเปลี่ยนระบบเทคโนโลยีท่ีกา้ วลา้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ให้
รวดเร็วและรัดกุมยิ่งขึน้
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิ ภาพและความปลอดภัย สอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจแบบยั่งยืน และสนับสนุนให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายการเป็ นผูใ้ ห้บริการสมาร์ท
โซลูช่ ันพลังงานครบวงจร โดยได้นา Technology 4.0 Enablers มาใช้เพื่อสนับสนุน Business Transformation เช่น ระบบ
Smart Energy Trading โดยใช้ Artificial Intelligence (AI), ระบบ Monitoring Power Plants ด้ว ย AI+Internet of Things
(AIoT), และ Product Development & Customer Support ด้ว ย Big Data Analytics ควบคู่กับ การยกระดับ กระบวนการ
ควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศให้ครบองค์ประกอบ Confidentiality, Integrity และ Availability รวมทัง้ ให้ความสาคัญใน
ด้าน Privacy เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection
Act) ในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดาเนินธุรกิจ มีการปรับปรุงระบบ IT Infrastructure ให้ทนั สมัย ด้วย Modern Workplace
Technology เพื่อสนับสนุน Agility Way of Work ให้มีความคล่องตัวสูง และเพื่อรองรับการทางานในรูปแบบใหม่ Work From
Home จากสถานการณ์ COVID-19
ในปี 2563 บริษัทฯ ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีของระบบเครือข่ายใหม่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ และเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานให้
สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ที่จะใช้ Agility Way of Work ได้เพิ่มหลักการ Security by Design & Privacy by
Default ในทุกขัน้ ตอนของการพัฒนา Digital Product ตัง้ แต่เริ่มต้นจนถึงการควบคุมคุณภาพ สาหรับด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงลึก (Insight) ได้เริ่มใช้งาน Banpu Smart Analytics (BaSA) ซึ่งเป็ น Data Platform ที่จะสนับสนุนการเป็ น Data-Driven
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Organization นอกจากนีเ้ พื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงจาก Cyberthreat มีการบริหารความเสี่ยงและกากับดูแลในเรื่อง
Cybersecurity ในลักษณะ End-To-End ครอบคลุมตัง้ แต่อุปกรณ์ IoT ต้นทางไปจนถึง Data Platform ปลายทาง รวมทัง้ ได้
เริ่มนามาตรฐาน ISO 27001 มาปรับใช้ เพื่อยกระดับของระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ให้ได้
มาตรฐานเพิ่มความมั่นใจให้กบั ลูกค้า และเป็ นไปตามข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องทัง้ ในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ที่บริษัทฯ ไป
ดาเนินธุรกิจ
บริษัทฯ ได้พฒ
ั นาระบบการรายงานข้อมูลภายในองค์กรโดยใช้ Business Intelligence Software ที่เป็ นศูนย์รวมข้อมูลสาคัญ
และเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริหารและพนักงานโดยรวม เพื่อใช้ในการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Procurement Cycle,
Inventory Monitoring, Production Performance, Asset Management มีการสื่อสารข้อมูลที่สาคัญผ่านทางเว็บไซต์ และใช้
ระบบเชื่ อ มโยงการท างานของกิ จ การในแต่ ล ะประเทศ Microsoft Team 365 รวมถึ ง ใช้ร ะบบ Electronic Document
Management System เพื่อติดต่อและรับส่งข้อมูลข่าวสารสาคัญทัง้ จากภายในและภายนอกที่เชื่อมโยงกันอย่างรวดเร็วและ
ทันสมัย โดยมีการควบคุมความปลอดภัยด้วยการกาหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่าง ๆ ตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่
และการใช้ง าน มี ช่ อ งทางการสื่ อ สารภายในองค์ก รที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ เช่ น การส่ ง จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( e-mail) การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทัง้ มีการประชุม ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการประสานงานและสามารถปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีประสิทธิผล ทัง้ นี ้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์และหน่วยงานสื่อสารองค์กรทาหน้าที่เปิ ดเผยและสื่อสารข้อมูลแก่ผมู้ ีส่วน
ได้เสียอย่างเพียงพอ เหมาะสม ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน และพัฒนาไปในรูปแบบการสื่อสารที่ทนั สมัย ชัดเจนและเข้าใจง่าย
5. ระบบการติดตาม
บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามผลการดาเนินงานในระดับบริหารและในระดับปฏิบตั ิการ มีการสอบทานและติดตามโดยหัวหน้า
งานและผูบ้ ริหารของสายงาน รวมทั้งมีการประชุมผูบ้ ริหาร เพื่อติดตามผลการดาเนินงานให้เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
อย่ า งสม่ า เสมอ โดยมี ส ายงานตรวจสอบภายในและก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บัติ ง านตามกฎหมาย (Global Intern Audit &
Compliance) ช่วยเสริมสร้างการกากับดูแลและติดตามการปฏิบตั ิงาน ดังนี ้
• หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Global Internal Audit) หน้าที่ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และผลการดาเนินงานให้เป็ นไปตามกฎระเบียบและมาตรฐานภายใน
องค์กร โดยมุ่งเน้นความเสี่ยงสาคัญของบริษัทฯ (Risk Based Audit) พร้อมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง
กระบวนการดาเนินงานต่าง ๆ และติดตามผลเพื่อให้ม่นั ใจว่าปั ญหาและความเสี่ยงต่าง ๆ ได้รบั การปรับปรุง วาง
มาตรการ แก้ไขอย่างเหมาะสม และ ทันกาล ในปี 2563 จากสถานการณ์ COVID19 ที่มีไม่สามารถเดินทาง
ได้ หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปรับวิธีการตรวจสอบแนวใหม่ดว้ ยการทา “Remote Audit” โดยการใช้ Data
Analytics และ Digital Technologies ต่างๆ โดยยังรักษาคุณภาพและประสิทธิภาพงานตรวจสอบได้เป็ นอย่าง
ดี และเพื่อก้าวไปสู่การเป็ น “Smart Audit & Continuous Monitoring” นอกจากนี ้ ผูต้ รวจสอบได้พฒ
ั นาเพิ่มพูน
ความรู ใ้ นด้า นการควบคุม ภายใน การตรวจสอบภายใน ด้า นเทคโนโลยี และการวิ เ คราะห์ข้อ มูล ( Data
Analytics) การทา Agile Audit และ Data Analytics ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความเชื่อมั่นในงานตรวจสอบ
และช่วยปกป้องและสนับสนุนให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจอย่างยั่งยืน
• หน่ วยงานกากับ ดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Corporate Compliance) มีหน้าที่ส่งเสริม เฝ้าระวัง และ
ติดตามการดาเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกาหนดภายนอก และวัฒนธรรมในองค์กรโดยมุ่งเน้นให้ตระหนัก
ถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมายต่างๆ ทัง้ ทางด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยเคร่งครัด มีการรายงานผลการดาเนินงาน
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โดยยึดถือกรอบแนวปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากล ISO 19600 (Compliance Management Systems - Guidelines)ที่
ให้ความสาคัญ ในส่วนงานด้าน Compliance Management System โดยบริษัทฯ ได้ยกระดับ Group Compliance
Documents ซึ่งมีแนวปฏิบตั ิท่บี งั คับใช้กบั ทุกประเทศ โดยใช้หลัก Three Lines of Defense ในการบริหารความเสีย่ ง
ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการปฎิบตั ิตามกฎหมายแก่หน่วยงาน พร้อมทัง้ ปรับปรุ ง Compliance Process ตามกิจกรรม
(Activities-Based Compliance) ให้ค รอบคลุม ทั้ง High Level และ End to End ในปี 2563 บริ ษั ท ฯ ได้น า
โปรแกรม C-RiM มาประยุกต์ใช้ในการจัดการความเสี่ยงขององค์กรและกากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
และติ ด ตามกระบวนการประเมิ น ความเสี่ ย งแบบเรี ย ลไทม์ท่ี สามารถน าเสนอรายงานได้ห ลากหลายรู ป แบบ
ตอบสนองความต้อ งการของผู้ใ ช้ท่ี ห ลากหลาย และน าแอปพลิ เ คชัน ต่ า ง ๆ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ได้พัฒ นามาใช้ใ ห้เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่
-

C-RiM (Compliance Risk Management) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการความเสี่ยงขององค์กรและกากับดูแล
การปฏิบัติงานตามกฎหมาย และติดตามกระบวนการประเมินความเสี่ยงแบบเรียลไทม์ท่ีสามารถนาเสนอ
รายงานและการติดตามความคืบหน้า ได้ตามความต้องการของผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์และสอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- นาเอาแอพพลิเคชั่น Law in Hands และ C-Rim มาให้พนักงานได้ใช้เพื่อติดตาม ลดความเสี่ยงงานทางด้านการ
ปฎิบตั ิตามกฎหมายและเพื่อติดตามกฎหมายใหม่ในประเทศต่าง ๆ เพื่อเตรียมการรองรับได้อย่างทันท่วงที
- การปรับปรุง Compliance Obligations List (COL) ให้ครอบคลุมและเป็ นปั จจุบนั เพื่อช่วยให้ทุกหน่วยงานได้
ตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย และเพื่อป้องกันและกากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน
นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมสาหรับ พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของประเทศไทยและ
ส่วนที่เกี่ยวข้องในประเทศต่างๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ ายบริหารได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ มีการ
จัดตัง้ คณะทางาน รวมทัง้ พิจารณา Data Protection Officer และจัดทา Data Inventory ของทุกหน่วยงาน พร้อมทัง้
ได้มีการสื่อสารเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล การใช้และจัดเก็บข้อมูล ระบบป้องกันไม่ให้ขอ้ มูลรั่วไหล การประสานงานกับผู้
กากับดูแลภาครัฐ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้เข้าใจ เห็นความสาคัญ และนาไปปฏิบัติให้เป็ นไปตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด

หน้า 299

ทั้งนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อประกอบการ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทดังนี ้
ส่วนที่ 1: การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
คาถาม
1.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารกาหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ิท่ีอยู่บนหลักความซื่อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณในการดาเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั ิหน้าที่ประจาวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบตั ิต่อคูค่ า้ ลูกค้า และบุคคลภายนอก
1.2 มีขอ้ กาหนดที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผบู้ ริหารและพนักงานปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อตรงและรักษา
จรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สาหรับผูบ้ ริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม
1.2.2 มีขอ้ กาหนดห้ามผูบ้ ริหารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ใช่

ไม่ใช่

√

√

ผลประโยชน์กบั กิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รปั ชันอันทาให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร1
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้อกาหนดข้างต้น
1.2.4 มีการสื่อสารข้อกาหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น
รวมอยูใ่ นการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกาหนดและบทลงโทษเป็ นประจา
ทุกปี รวมทัง้ มีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รบั ทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกากับดูแลการ

√

ปฏิบตั ิ (compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ ริหารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถตรวจพบการฝ่ าฝื นได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่ าฝื นได้อย่างเหมาะสม และภายใน
เวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทาที่ขดั ต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม
และภายในเวลาอันควร

1

√

บริ ษทั ควรกำหนดกำรควบคุมภำยในตำมมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันให้เหมำะสมกับควำมเสี่ยงของบริ ษทั
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2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และทาหน้าทีก่ ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดาเนินการ
ด้านการควบคุมภายใน
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่
2.1 มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อานาจเฉพาะ
√
ของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน
2.2 คณะกรรมการกากับดูแลให้มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้ เพื่อเป็ น

√

แนวทางในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารและพนักงาน
2.3 คณะกรรมการกากับดูแลให้บริษทั กาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารให้ถกู ต้อง

√

ตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี ผู้
ตรวจสอบภายใน และผูร้ บั ผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
2.4 คณะกรรมการเป็ นผูม้ คี วามรูเ้ กี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัท
หรือสามารถขอคาแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่องนัน้ ๆ ได้
2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มคี วามรู ้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็ นอิสระ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อัน
อาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดลุ ยพินิจและปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระ ในจานวนที่เหมาะสมเพียงพอ
2.6 คณะกรรมการกากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั ิเรื่องการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึง่ ครอบคลุมทัง้
การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสือ่ สาร
และการติดตาม

√
√

√

3. ฝ่ ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั่งการและความรับผิดชอบทีเ่ หมาะสม
เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คาถาม
3.1 ผูบ้ ริหารระดับสูงกาหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณา

ใช่

ไม่ใช่

√

ถึงความเหมาะสมทัง้ ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สาคัญ ซึ่งทาให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบ
ภายในที่ขนึ ้ ตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชดั เจน เป็ นต้น
3.2 ผูบ้ ริหารระดับสูงกาหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอานาจ

√

หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล
3.3 มีการกาหนด มอบหมาย และจากัดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง

√

คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหารระดับสูง ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
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4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรทีม่ ีความรู้ความสามารถ
คาถาม
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มคี วามรูแ้ ละความสามารถ
ที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตั ินนั้ อย่างสม่าเสมอ
4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบตั ิงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการ
เหล่านีใ้ ห้ผบู้ ริหารและพนักงานทราบ
4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสาหรับการขาดบุคลากรที่มีความรูแ้ ละ
ความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา
4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่
ปรึกษา (mentoring) และการฝึ กอบรม
4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ ืบทอดตาแหน่ง (succession plan) ที่สาคัญ

ใช่

ไม่ใช่

√
√

√
√
√

5. องค์กรกาหนดให้บคุ ลากรมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กร
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่
5.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บคุ ลากรทุกคนมีความ
√
รับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบตั ิ ในกรณีท่จี าเป็ น
5.2 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารกาหนดตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั ิงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ที่

√

เหมาะสม โดยพิจารณาทัง้ เรื่องการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสัน้ และระยะ
ยาวของบริษัท
5.3 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถ

√

เชื่อมโยงกับความสาเร็จของหน้าที่ในการปฏิบตั ิตามการควบคุมภายในด้วย
5.4 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบตั ิหน้าที่

√

ของบุคลากรแต่ละคน

ส่วนที่ 2: การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
6. องค์กรกาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่
6.1 บริษัทสามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีท่รี บั รองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนัน้
√
โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตวั ตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของ
บริษัทได้ถกู ต้อง มีมลู ค่าเหมาะสม และเปิ ดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง
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คาถาม
6.2 บริษัทกาหนดสาระสาคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สาคัญ เช่น ผูใ้ ช้รายงาน
ทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ
6.3 รายงานทางการเงินของบริษทั สะท้อนถึงกิจกรรมการดาเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง อนุมตั แิ ละสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร
7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภททีอ่ าจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้
อย่างครอบคลุมทั่วทัง้ องค์กร
คาถาม
7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจทัง้ ระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ
ฝ่ ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ
7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทัง้ ปัจจัยภายในและปั จจัยภายนอกองค์กร ซึ่ง
รวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดาเนินงาน การรายงาน การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
7.3 ผูบ้ ริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง
7.4 บริษัทได้ประเมินความสาคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทัง้ โอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่
อาจเกิดขึน้
7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตั ิงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็ นการยอมรับความเสีย่ งนัน้
(acceptance) การลดความเสีย่ ง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับ
ความเสี่ยง (sharing)

ใช่

ไม่ใช่

√
√
√

ใช่

ไม่ใช่

√
√

√
√
√

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงทีจ่ ะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม
8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึน้ โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทา
รายงานทางการเงินเท็จ การทาให้สญ
ู เสียทรัพย์สิน การคอร์รปั ชัน การที่ผบู้ ริหารสามารถฝ่ าฝื นระบบ
ควบคุมภายใน (management override of internal control) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สาคัญ
การได้มาหรือใช้ไปซึง่ ทรัพย์สินโดยไม่ถกู ต้อง เป็ นต้น
8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตั ิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไปได้ของเป้าหมาย
ที่กาหนดแล้ว รวมทัง้ ได้พจิ ารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้ว
ด้วยว่า ไม่มีลกั ษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทาไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตงั้ เป้าหมายยอดขายของบริษทั ไว้สงู
เกินความเป็ นจริง จนทาให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้น
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผูบ้ ริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และ
มาตรการที่บริษัทดาเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต
8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิท่กี าหนดไว้

ใช่

ไม่ใช่

√

√

√
√
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9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงทีอ่ าจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
คาถาม
9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปั จจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนัน้
อย่างเพียงพอแล้ว
9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทาธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนัน้
อย่างเพียงพอแล้ว
9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผูน้ าองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน
และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนัน้ อย่างเพียงพอ
แล้ว

ใช่

ไม่ใช่

√

√

√

ส่วนที่ 3: การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมทีช่ ว่ ยลดความเสี่ยงทีจ่ ะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
คาถาม
10.1 มาตรการควบคุมของบริษทั มีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น
สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดาเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ
10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กาหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ
อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซือ้ และ
การบริหารทั่วไป ตลอดจนกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่ และลาดับชัน้ การอนุมตั ิของผูบ้ ริหารในแต่ละ
ระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกาหนดขนาดวงเงินและ
อานาจอนุมตั ิของผูบ้ ริหารแต่ละระดับ ขัน้ ตอนในการอนุมตั ิโครงการลงทุน ขัน้ ตอนการจัดซือ้ และวิธีการ
คัดเลือกผูข้ าย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซือ้ ขัน้ ตอนการเบิกจ่ายวัสดุอปุ กรณ์ หรือ
การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็ นต้น โดยได้จดั ให้มีกระบวนการสาหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี ้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว รวมทัง้ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทารายการ
ระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั
เสมอ
10.2.2 กรณีท่บี ริษัทอนุมตั ธิ ุรกรรมหรือทาสัญญากับผูท้ ่เี กี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทใน
ระยะยาวไปแล้ว เช่น การทาสัญญาซือ้ ขายสินค้า การให้กยู้ มื การคา้ ประกัน บริษัทได้ตดิ ตามให้ม่นั ใจ
แล้วว่า มีการปฏิบตั เิ ป็ นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการ
ชาระคืนหนีต้ ามกาหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้น

ใช่

ไม่ใช่

√
√
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คาถาม
10.3 บริษัทกาหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ
manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม
10.4 บริษัทกาหนดให้มกี ารควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทัง้ ระดับกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ
สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก หรือกระบวนการ
10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี ้ ออกจากกัน
โดยเด็ดขาด เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้าที่อนุมตั ิ
(2) หน้าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน

ใช่

ไม่ใช่

√
√
√

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่
11.1 บริษัทควรกาหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ ปฏิบตั ิงาน
√
และการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ
11.2 บริษัทควรกาหนดการควบคุมของโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
√
11.3 บริษัทควรกาหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม

√

11.4 บริษัทควรกาหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม

√

12. องค์กรจัดให้มกี ิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาหนดสิ่งทีค่ าดหวังและขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ เพื่อให้
นโยบายทีก่ าหนดไว้นั้นสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รดั กุมเพื่อติดตามให้การทาธุรกรรมของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผู้
√
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขัน้ ตอนการอนุมตั ิ ที่กาหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกณฑ์ของสานักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนาผลประโยชน์
ของบริษัท ไปใช้สว่ นตัว
12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมกระทาโดยผูท้ ่ไี ม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนัน้
√
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัทเป็ นสาคัญ และ
√
พิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก (at arms’ length basis)
12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทัง้ กาหนดแนวทาง
√
ให้บคุ คลที่บริษัทแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนัน้ ถือปฏิบตั ิ (หากบริษัทไม่มี
เงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ บริษทั ร่วมไม่ตอ้ งตอบข้อนี)้
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คาถาม
12.5 บริษัทกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนานโยบายและกระบวนการไปปฏิบตั ิโดยผูบ้ ริหาร
และพนักงาน
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิของบริษัทได้รบั การนาไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มี
ความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบตั งิ าน
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิให้มคี วามเหมาะสมอยูเ่ สมอ

ใช่

ไม่ใช่

√
√
√

ส่วนที่ 4: ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพือ่ สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ตามทีก่ าหนดไว้
คาถาม
13.1 บริษัทกาหนดข้อมูลที่ตอ้ งการใช้ในการดาเนินงาน ทัง้ ข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มี
คุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน
13.2 บริษัทพิจารณาทัง้ ต้นทุนและประโยชน์ท่จี ะได้รบั รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล
13.3 บริษัทดาเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีขอ้ มูลที่สาคัญอย่างเพียงพอสาหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ
ตัวอย่างข้อมูลที่สาคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พจิ ารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือก
ต่าง ๆ
13.4 บริษัทดาเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รบั หนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุ
ข้อมูลที่จาเป็ นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขัน้ ต่าตามที่
กฎหมายกาหนด
13.5 บริษัทดาเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควรเพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อ
ซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่
ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็ นต้น
13.6 บริษัทมีการดาเนินการดังต่อไปนี ้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณีท่ไี ด้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชีหรือผูต้ รวจสอบภายในว่ามีขอ้ บกพร่องในการควบคุมภายใน
บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้ อย่างครบถ้วนแล้ว

ใช่

ไม่ใช่

√
√
√

√

√

√
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14. องค์กรสือ่ สารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในทีจ่ าเป็ นต่อ
การสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ตามทีว่ างไว้
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม
√
เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สาคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ และ คณะกรรมการบริษัท
√
สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ตอ้ งการ เช่น
การกาหนดบุคคลที่เป็ นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผูบ้ ริหาร รวมทัง้
การติดต่อสอบถามข้อมูลจากผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็ นต้น
14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บคุ คลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้ง
√
ข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
คาถาม
ใช่
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผูม้ ีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง
√
การสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์ ศูนย์รบั เรื่องร้องเรียน เป็ นต้น
15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผมู้ ีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถ
√
แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย

ไม่ใช่

ส่วนที่ 5: ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ม่นั ใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดาเนินไปอย่าง
ครบถ้วน เหมาะสม
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตั ิตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกาหนดห้ามฝ่ ายบริหารและ
√
พนักงานปฏิบตั ติ นในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กาหนดให้แต่ละส่วนงาน
ติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานผูบ้ งั คับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการ
ปฏิบตั ิ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้น
16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมินตนเอง
√
และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภายใน
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท
√
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คาถาม
16.4 ดาเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท้ ่มี ีความรูแ้ ละความสามารถ
16.5 บริษัทกาหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขนึ ้ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผตู้ รวจสอบภายในปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบตั ิงานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)

ใช่

ไม่ใช่

√
√
√

17. องค์กรประเมินและสือ่ สารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลทีร่ ับผิดชอบ ซึ่งรวมถึง
ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดาเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่าง
√
ทันท่วงที หากผลการดาเนินงานที่เกิดขึน้ แตกต่างจากเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีนยั สาคัญ
17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี ้
√
17.2.1 ฝ่ ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีท่เี กิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่า
มีเหตุการณ์ทจุ ริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตั ิท่ฝี ่ าฝื นกฎหมาย หรือมีการกระทาที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบ
ต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปั ญหา (แม้ว่าจะได้เริม่
ดาเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอัน
ควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ

หน้า 308

12. รายการระหว่างกัน
12.1 รายการบุคคลทีม่ ีผลประโยชน์ร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ชื่อบริษัท /
ลักษณะความสัมพันธ์
ประเภทธุรกิจ
1. บริษัท นา้ ตาลมิตรผล 1) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ โดยถือ
จากัด
หุน้ ร้อยละ 5.68 ของทุนชาระแล้ว
(ผลิตและจาหน่ายนา้ ตาล 2) มีผถู้ ือหุน้ ใหญ่ คือ บจ.นา้ ตาล
และกากนา้ ตาล)
มิตรสยาม
3) มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ
1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
2. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
3. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อคณะกรรมการ

1. บจ.นา้ ตาลมิตรสยาม ร้อยละ 99.99 1. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
2. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
3. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
4. นายชูศกั ดิ์ ว่องกุศลกิจ
5. นายกล้าณรงค์ ศรีรอต
6. นางอัมพร กาญจนกาเนิด
7. นายพงศกร ว่องวุฒิไกรกุล
8. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
9. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
10. นายอรรถพล ว่องกุศลกิจ

2. บริษัท ทีเอ็มอี แคปิ ตอล 1) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ โดยถือ
จากัด
หุน้ ร้อยละ 1.44 ของทุนชาระแล้ว
(บริษัทเพื่อการลงทุน) 2) มีผถู้ ือหุน้ ใหญ่ คือ
ตระกูลว่องกุศลกิจ และ
บจ.ยูฟินเวส
3) ไม่มีกรรมการร่วมกัน

1. ตระกูลว่องกุศลกิจ ร้อยละ 80.01
2. บจ.ยูฟินเวส ร้อยละ 15.23
3. ตระกูลกาญจนกาเนิด ร้อยละ 3.82
4. ตระกูลพุทธพงษ์ศิริพร ร้อยละ 0.94

1. นายวิฑรู ย์ ว่องกุศลกิจ
2. นายอรรณพ ว่องกุศลกิจ
3. น.ส.พรรษวรรณ ว่องกุศลกิจ
4. น.ส.ธีระนาถ ว่องกุศลกิจ
5. น.ส.สุภาวี
ว่องกุศลกิจ
6. นายบรรเจิด ว่องกุศลกิจ
7. นายกวิน
ว่องกุศลกิจ
8. นางอารดา
ว่องกุศลกิจ
9. นายอานวย กาญจนกาเนิด

3. บริษัท ซิตีโ้ ฮลดิง้ จากัด 1) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ โดยถือ
(Holding Company)
หุน้ ร้อยละ 0.81 ของทุนชาระแล้ว
2) มีผถู้ ือหุน้ ใหญ่ คือ
ตระกูลว่องกุศลกิจ
3) ไม่มีกรรมการร่วมกัน

1. ตระกูลว่องกุศลกิจ ร้อยละ 90.50
2. ตระกูลกาญจนกาเนิด ร้อยละ 6.00
3. ตระกูลพุทธพงษ์ศิริพร ร้อยละ 2.00
4. ตระกูลเจนลาภวัฒนกุล ร้อยละ 1.50

1. นายวิฑรู ย์
ว่องกุศลกิจ
2. นายบรรเจิด ว่องกุศลกิจ
3. นางอารดา
ว่องกุศลกิจ
4. น.ส.ธีระนาถ ว่องกุศลกิจ
5. น.ส.พรรษวรรณ ว่องกุศลกิจ
6. นายกวิน
ว่องกุศลกิจ
7. นายอานวย
กาญจนกาเนิด
8. นายอรรณพ
ว่องกุศลกิจ
9. น.ส.สุภาวี
ว่องกุศลกิจ

4. บริษัท รวมเกษตรกร
1) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ โดยถือ
อุตสาหกรรม จากัด
หุน้ ร้อยละ 0.70 ของทุนชาระแล้ว
(ผลิตและจาหน่ายนา้ ตาล 2) มีผถู้ ือหุน้ ใหญ่ คือ บจ.นา้ ตาล
และกากนา้ ตาล)
มิตรผล
3) มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ
1. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
2. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

1. บจ.นา้ ตาลมิตรผล ร้อยละ 87.56

1. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
2. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
3. น.ส.ชญาวดี ชัยอนันต์
4. นางอัญชลี สุวฒ
ั นพิมพ์
5. นายสุขกาญจน์ วัธนเวคิน
6. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
7. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
8. นายพงศกร ว่องวุฒิไกรกุล
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ชื่อบริษัท /
ลักษณะความสัมพันธ์
ประเภทธุรกิจ
5. บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล 1) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ โดยถือหุน้
บอร์ด จากัด
ร้อยละ 0.60 ของทุนชาระแล้ว
(บริษัทเพื่อการลงทุน) 2) มีผถู้ ือหุน้ ใหญ่ คือ บจ.รวม
เกษตรกรอุตสาหกรรม
3) ไม่มีกรรมการร่วมกัน
6. บริษัท ทุนมิตรสยาม
จากัด
(ปลูกอ้อยและลงทุน
ในหลักทรัพย์)

1) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ โดยถือหุน้
ร้อยละ 0.29 ของทุนชาระแล้ว
2) มีผถู้ ือหุน้ ใหญ่ คือ บจ.นา้ ตาล
มิตรสยาม
3) มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ
1. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
2. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

7. บริษัท แปซิฟิกชูการ์
1) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ โดยถือหุน้
คอร์ปอเรชั่น จากัด
ร้อยละ 0.27 ของทุนชาระแล้ว
(ตัวแทนนาเข้า- ส่งออก 2) มีผถู้ ือหุน้ ใหญ่ คือ บจ.นา้ ตาล
นา้ ตาล)
มิตรผล
3) มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ
1. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
1. บจ. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม
ร้อยละ 99.99

รายชื่อคณะกรรมการ
1. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
2. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
3. นางอัมพร กาญจนกาเนิด
4. นายปริวฒ
ั ก์ กาญจนธนา
5. น.ส.กรรณิกา ว่องกุศลกิจ

1. บจ. นา้ ตาลมิตรสยาม ร้อยละ 99.99 1. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
2. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
3. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
4. นางอัมพร กาญจนกาเนิด
5. นายอรรถพล ว่องกุศลกิจ

1. บจ. นา้ ตาลมิตรผล ร้อยละ 99.99

1. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
2. นายผรินทร์ อมาตยกุล
3. นายจิรศักด์ ว่องกุศลกิจ

8. บริษัท มิตรผล ไบโอ- 1) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ โดยถือหุน้ 1. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม
เพาเวอร์ (ภูเวียง) จากัด ร้อยละ 0.24 ของทุนชาระแล้ว
ร้อยละ 51.04
(ผลิตและจาหน่ายนา้ ตาล 2) มีผถู้ ือหุน้ ใหญ่ คือ บจ.รวม
และกากนา้ ตาล)
เกษตรกรอุตสาหกรรม
3) มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ
1. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
2. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

1. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
2. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
3. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
4. นายศิรศักดิ์ ทาทอง
5. นายประวิทย์ ประกฤตศรี
6. นายจิรศักดิ์ ว่องกุศลกิจ
7. น.ส.ธีระนาถ ว่องกุศลกิจ
8. นายณัฐพงษ์ ว่องกุศลกิจ
9. นายอาณัติ ปัญญา
10. นายวัชรา เหมรัชตานันต์
11. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

9. บริษัท ยูฟินเวส จากัด
(Holding Company)

1. นายวิฑรู ย์
ว่องกุศลกิจ
2. นายอรรณพ ว่องกุศลกิจ
3. น.ส.พรรษวรรณ ว่องกุศลกิจ
4. น.ส.ธีระนาถ ว่องกุศลกิจ
5. น.ส.สุภาวี
ว่องกุศลกิจ
6. นายบรรเจิด
ว่องกุศลกิจ
7. นายกวิน
ว่องกุศลกิจ
8. นางอารดา
ว่องกุศลกิจ
9. นายอานวย
กาญจนกาเนิด

1) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ โดยถือหุน้ 1. บจ.ทีเอ็มอี แคปิ ตอล ร้อยละ 100
ร้อยละ 0.23 ของทุนชาระแล้ว
2) มีผถู้ ือหุน้ ใหญ่ คือ บจ.ทีเอ็มอี
แคปิ ตอล
3) ไม่มีกรรมการร่วมกัน
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ชื่อบริษัท /
ประเภทธุรกิจ
10. บริษัท นา้ ตาล
มิตรกาฬสินธุ์ จากัด
(ผลิตและจาหน่าย
นา้ ตาลและ
กากนา้ ตาล)

ลักษณะความสัมพันธ์

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ โดยถือหุน้ 1. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม
ร้อยละ 0.19 ของทุนชาระแล้ว
ร้อยละ 99.99
2) มีผถู้ ือหุน้ ใหญ่ คือ บจ.รวม
เกษตรกรอุตสาหกรรม
3) กรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ
1. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
2. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

รายชื่อคณะกรรมการ
1. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
2. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
3. นายพงศกร ว่องวุฒิไกรกุล
4. นายสุขกาญจน์ วัธนเวคิน
5. น.ส. ชญาวดี ชัยอนันต์
6. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
7. นางอัญชลี สุวฒ
ั นพิมพ์
8. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

* บุคคลที่เกี่ยวข้อง ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ปรากฏในเอกสารแนบ 1
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รายการระหว่างกันอื่นๆ ของบริษทั ฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมทัง้ นโยบายการกาหนดราคาซือ้ ขาย
และอัตราดอกเบีย้ ที่ใช้ โดยที่บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ได้แสดงอยูใ่ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33
o รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีลกั ษณะความสัมพันธ์ ดังนี ้
1. บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัททีเ่ กี่ยวข้อง

รายการระหว่างกัน

1. บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จากัด

บริษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จากัด ดังนี ้
• เงินให้กยู้ ืมแก่ บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จากัด ในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงิน
โดยคานวณอัตราดอกเบีย้ ตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31
ธันวาคม 2563 มียอดเงินให้กจู้ านวน 15,000,000 เหรียญสหรัฐ
• ปี 2563 มีเงินปั นผลรับ จานวน 16,999,989.38 เหรียญสหรัฐ
• มีดอกเบีย้ รับ จานวน 262,500 เหรียญสหรัฐ
• มีดอกเบีย้ จ่าย จานวน 442,511.41 เหรียญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดดอกเบีย้ ค้างรับ จานวน 262,500 เหรียญสหรัฐ

2. BP Overseas Development
Company Limited

บริษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับบริษัท BP Overseas Development Company
Limited ดังนี ้
• เงินให้กยู้ ืมแก่ BP Overseas Development Company Limited ในรูปของ
สัญญาเงินให้กยู้ มื โดยคานวณอัตราดอกเบีย้ ตามราคาตลาด บวก
อัตราส่วนเพิม่ ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินให้กจู้ านวน
2,058,650,432.61 เหรียญสหรัฐ
• ปี 2563 มีดอกเบีย้ รับ จานวน 87,331,649.48 เหรียญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดดอกเบีย้ ค้างรับ จานวน 434,618,712.28
เหรียญสหรัฐ

3. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด
(มหาชน)

บริษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
ดังนี ้
• ปี 2563 มีรายได้ค่า Management fee จานวน 5,401,263.61 เหรียญ
สหรัฐ
• มีเงินปั นผลรับ จานวน 45,305,218.46 เหรียญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินทดรองจ่าย จานวน 807,921.30 เหรียญ
สหรัฐ
• ยอดเงินทดรองรับ จานวน 136,401.65 เหรียญสหรัฐ
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บริษัททีเ่ กี่ยวข้อง
4. Banpu Singapore Pte. Ltd.

5. Banpu Singapore Pte. Ltd.

6. BMS Coal Sales Pte. Ltd.

7. Banpu Minerals (Singapore) Pte.
Ltd.
8. บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จากัด

9. PT. Indominco Mandiri

10. PT. Jorong Barutama Greston

รายการระหว่างกัน
บริษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ Banpu Singapore Pte. Ltd. ดังนี ้
• ปี 2563 รายได้คา่ Management fee จานวน 10,000 เหรียญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดลูกหนีอ้ ื่น จานวน 10,000 เหรียญสหรัฐ
บริษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ Banpu Singapore Pte. Ltd. ดังนี ้
• ปี 2563 รายได้คา่ Management fee จานวน 10,000 เหรียญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดลูกหนีอ้ ื่น จานวน 10,000 เหรียญสหรัฐ
บริษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ BMS Coal Sales Pte. Ltd. ดังนี ้
• ปี 2563 ค่าใช้จ่าย Management fee จานวน 3,652,857.67 เหรียญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2563 ยอดเจ้าหนีอ้ ื่น จานวน 813,673.31 เหรียญสหรัฐ
บริษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. ดังนี ้
• ปี 2563 มีตน้ ทุนจากการรับบริการ จานวน 379,940 เหรียญสหรัฐ
บริษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จากัด ดังนี ้
• เงินให้กยู้ ืมแก่ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จากัด ในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงิน
และสญญาเงินให้กยู้ มื โดยคานวณอัตราดอกเบีย้ ตามราคาตลาด บวก
อัตราส่วนเพิม่ ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินให้กจู้ านวน
154,443,135.07 เหรียญสหรัฐ
• ปี 2563 ยอดดอกเบีย้ รับ จานวน 7,232,735.88 เหรียญสหรัฐ
• ซือ้ สินค้า จานวน 1,135,384.85 เหรียญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2563 ยอดดอกเบีย้ ค้างรับจานวน 584,413.04 เหรียญ
สหรัฐ
• ยอดเงินทดรองจ่าย จานวน 13,000.56 เหรียญสหรัฐ
• ยอดเงินทดรองรับ จานวน 2,612.00 เหรียญสหรัฐ
บริษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ PT. Indominco Mandiri ดังนี ้
• ปี 2563 รายได้คา่ Management fee จานวน 6,778,953.58 เหรียญ
สหรัฐ
• ซือ้ สินค้า จานวน 33,198 ,990.33 เหรียญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดลูกหนีอ้ ื่น จานวน 770,859.80 เหรียญสหรัฐ
• ยอดเงินทดรองจ่าย จานวน 49,026.53 เหรียญสหรัฐ
• ยอดเจ้าหนีก้ ารค้า จานวน 5,917,811.30 เหรียญสหรัฐ
บริษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ PT. Jorong Barutama Greston ดังนี ้
• ปี 2563 รายได้คา่ Management fee จานวน 484,264.60 เหรียญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดลูกหนีอ้ ื่น จานวน 110,754.99 เหรียญสหรัฐ
• ยอดเงินทดรองจ่าย จานวน 722.67 เหรียญสหรัฐ
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บริษัททีเ่ กี่ยวข้อง
11. PT. Kitadin
12. PT. Trubaindo Coal Mining

13. PT. Bharinto Ekatama

14. PT. Indo Tambangraya Megah
15. PT. Tambang Raya Usaha
Tama
16. PT. Nusantara Timur Unggul
17. Banpu Investment (China) Ltd.

18. Banpu Australia Co.Pty Ltd.
19. Centennial Coal Co., Ltd.

รายการระหว่างกัน
บริษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ PT. Kitadin ดังนี ้
• ปี 2563 รายได้คา่ Management fee จานวน 140,539.77 เหรียญสหรัฐ
บริษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ PT. Trubaindo Coal Mining ดังนี ้
• ปี 2563 รายได้คา่ Management fee จานวน 3,697,190.93 เหรียญ
สหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดลูกหนีอ้ ื่น จานวน 133,982.77 เหรียญสหรัฐ
• ยอดเงินทดรองจ่าย จานวน 967.21 เหรียญสหรัฐ
บริษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ PT. Bharinto Ekatama ดังนี ้
• ปี 2563 รายได้คา่ Management fee จานวน 2,984,601.30 เหรียญ
สหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดลูกหนีอ้ ื่น จานวน 344,021.71 เหรียญสหรัฐ
• ยอดเงินทดรองจ่าย จานวน 31,296.97 เหรียญสหรัฐ
บริษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ PT. Indo Tambangraya Megah ดังนี ้
• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินทดรองรับจานวน 3,738.77 เหรียญสหรัฐ
บริษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ PT. Tambang Raya Usaha Tama ดังนี ้
• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินทดรองจ่ายจานวน 5,669.34 เหรียญ
สหรัฐ
บริษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ PT. Nusantara Timur Unggul ดังนี ้
• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินทดรองจ่ายจานวน 1,159.56 เหรียญสหรัฐ
บริษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ Banpu Investment (China) Ltd. ดังนี ้
• ปี 2563 ค่าใช้จ่าย Management fee จานวน 509,050.46 เหรียญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินทดรองจ่ายจานวน 341,642.82 เหรียญ
สหรัฐ
บริษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ Banpu Australia Co.Pty Ltd ดังนี ้
• ณ 31 ธันวาคม 2563 ยอดเงินทดรองจ่ายจานวน 3,129.95 เหรียญสหรัฐ
บริษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ Centennial Coal Co., Ltd. ดังนี ้
• เงินให้กยู้ ืมแก่ Centennial Coal Co., Ltd. ในรูปของสัญญาเงินให้กยู้ ืม
โดยคานวณอัตราดอกเบีย้ ตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31
ธันวาคม 2563 มียอดเงินให้กยู้ มื จานวน 55,000,000.00 เหรียญสหรัฐ
• ปี 2563 มีดอกเบีย้ รับ จานวน 1,731,432.66 เหรียญสหรัฐ
• รายได้ Management fee จานวน 4,131,148.39 เหรียญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดลูกหนีอ้ ื่นจานวน 1,526,045.21เหรียญสหรัฐ
• ยอดดอกเบีย้ ค้างรับ จานวน 721,665.29 เหรียญสหรัฐ
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บริษัททีเ่ กี่ยวข้อง

รายการระหว่างกัน

20. บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด

บริษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ดังนี ้
• ปี 2563 มีดอกเบีย้ รับ จานวน 629,343.49 เหรียญสหรัฐ
• ต้นทุนจากการรับบริการ 4,966,083.24 เหรียญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2563 ยอดเงินทดรองรับ จานวน 49,026.53 เหรียญสหรัฐ
• ยอดเงินทดรองจ่าย จานวน 14,674.30 เหรียญสหรัฐ
• เจ้าหนีก้ ารค้า 459,966.00 เหรียญสหรัฐ

21. บริษัท บีโอจี จากัด

บริษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ บริษัท บีโอจี จากัด ดังนี ้
• เงินให้กยู้ ืมแก่ บริษัท บีโอจี จากัด ในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยคานวณ
อัตราดอกเบีย้ ตามราคาตลาดบวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 2563 มี
ยอดเงินให้กจู้ านวน 18,800,000 เหรียญสหรัฐ
• ปี 2563 ยอดดอกเบีย้ รับ จานวน 1,434,550 เหรียญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2563 ยอดดอกเบีย้ ค้างรับจานวน 1,434,550 เหรียญสหรัฐ
บริษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ Hongsa Power Co., Ltd. ดังนี ้
• ปี 2563 รายได้ Service fee จานวน 12,296.22 เหรียญสหรัฐ

22. Hongsa Power Co., Ltd.

23. บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล เซนเตอร์ บริษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับบริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล เซนเตอร์ จากัดดังนี ้
จากัด
• ปี 2563 เงินปั นผลรับ จานวน 204,548.10 เหรียญสหรัฐ
24. บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด
(มหาชน)

บริษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ดังนี ้
• ปี 2563 เงินปั นผลรับ จานวน 66,587.57 เหรียญสหรัฐ

2. บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จากัด
บริษัททีเ่ กี่ยวข้อง
1. บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด

รายการระหว่างกัน
บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จากัด ทารายการระหว่างกันกับ บริษทั บริษัท บ้านปู
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ดังนี ้
• เงินให้กยู้ ืมแก่บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ในรูปของตั๋วสัญญา
เงินให้กยู้ ืม โดยคานวณอัตราดอกเบีย้ ตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม
ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินให้กยู้ มื จานวน 998,764.86 เหรียญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2563 ยอดดอกเบีย้ ค้างรับ จานวน 2,791.07 เหรียญสหรัฐ
• ปี 2563 ดอกเบีย้ รับ จานวน 2,750.78 เหรียญสหรัฐ
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บริษัททีเ่ กี่ยวข้อง

รายการระหว่างกัน

2. บริษัท บ้านปู โคล เซลส์ จากัด

บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จากัด ทารายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู โคล เซลส์
จากัด ดังนี ้
• เงินกูย้ ืมจากบริษัท บ้านปู โคล เซลส์ จากัด ในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงิน โดย
คานวณอัตราดอกเบีย้ ตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม
2563 มียอดเงินกูย้ ืมจานวน 6,658,432.41 เหรียญสหรัฐ
• ปี 2563 ดอกเบีย้ จ่าย จานวน 272,393.56 เหรียญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2563 ยอดดอกเบีย้ ค้างจ่าย จานวน 24,034.20 เหรียญ
สหรัฐ

3. Banpu Coal Investment Co., Ltd.

บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จากัด ทารายการระหว่างกันกับ Banpu Coal
Investment Co., Ltd. ดังนี ้
• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินปั นผลค้างรับ จานวน 4,303,748.33
เหรียญสหรัฐ

4. PT. Jorong Barutama Greston

บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จากัด ทารายการระหว่างกันกับ PT. Jorong Barutama
Greston ดังนี ้
• ปี 2563 ซือ้ สินค้า จานวน 18,348,344.29 เหรียญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2563 ยอดเงินทดรองรับ จานวน 2,553.19 เหรียญสหรัฐ

5. Banpu Investment (China) Ltd.

บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จากัด ทารายการระหว่างกันกับ Banpu Investment
(China) Ltd. ดังนี ้
• ปี 2563 ค่าใช้จ่าย Management fee จานวน 683,993.81 เหรียญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเจ้าหนีอ้ ื่น จานวน 70,693.46 เหรียญสหรัฐ

3. Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.
บริษัททีเ่ กี่ยวข้อง
1. PT. Indo Tambangraya Megah

รายการระหว่างกัน
Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. ทารายการระหว่างกันกับ PT. Indo
Tambangraya Megah ดังนี ้
• ปี 2563 มีเงินปั นผลรับ จานวน 43,475,957.71 เหรียญสหรัฐ
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บริษัททีเ่ กี่ยวข้อง
2. Banpu Singapore Pte. Ltd.

3. Hunnu Resources LLC

4. BMS Coal Sales Pte. Ltd.

5. PT. Bharinto Ekatama

รายการระหว่างกัน
Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. ทารายการระหว่างกันกับ Banpu
Singapore Pte. Ltd. ดังนี ้
• เงินให้กยู้ ืมแก่ Banpu Singapore Pte. Ltd. ในรูปของสัญญาเงินให้กยู้ มื
โดยคานวณอัตราดอกเบีย้ ตามราคาตลาดบวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31
ธันวาคม 2563 มียอดเงินให้กยู้ มื จานวน 60,000,000 เหรียญสหรัฐ
• ปี 2563 มีดอกเบีย้ รับ จานวน 1,956,818.30 เหรียญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2563 ยอดดอกเบีย้ ค้างรับ จานวน 3,811,002.24 เหรียญ
สหรัฐ
Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. ทารายการระหว่างกันกับ Hunnu
Resources LLC ดังนี ้
• เงินให้กยู้ ืมแก่ Hunnu Resources LLC ในรูปของสัญญาเงินให้กยู้ ืม โดย
คานวณอัตราดอกเบีย้ ตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม
2563 มียอดเงินให้กยู้ ืม จานวน 63,432,762.31 เหรียญสหรัฐ
• ปี 2563 มีดอกเบีย้ รับ จานวน 2,064,624.45 เหรียญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดดอกเบีย้ ค้างรับ จานวน 19,469,630.84
เหรียญสหรัฐ
Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. ทารายการระหว่างกันกับ BMS Coal
Sales Pte. Ltd. ดังนี ้
• ปี 2563 มีเงินปั นผลรับ จานวน 1,500,000 เหรียญสหรัฐ
Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. ทารายการระหว่างกันกับ
PT. Bharinto Ekatama ดังนี ้
• ปี 2563 ซือ้ สินค้า จานวน 1,208,075 เหรียญสหรัฐ

4. BP Overseas Development Company Limited
บริษัททีเ่ กี่ยวข้อง
1. Asian American Coal Inc.

รายการระหว่างกัน
BP Overseas Development Company Limited ทารายการระหว่างกันกับ
Asian American Coal Inc. ดังนี ้
• เงินให้กยู้ ืมแก่ Asian American Coal Inc. ในรูปของสัญญาเงินให้กยู้ ืม
โดยคานวณอัตราดอกเบีย้ ตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31
ธันวาคม 2563 มียอดเงินให้กยู้ มื จานวน 2,045,117,576.15 เหรียญ
สหรัฐ
• ปี 2563 มีดอกเบีย้ รับ จานวน 89,084,129.11 เหรียญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดดอกเบีย้ ค้างรับ จานวน 446,747,691.16
เหรียญสหรัฐ
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5. Asian American Coal Inc.
บริษัททีเ่ กี่ยวข้อง

รายการระหว่างกัน

1. Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd.

Asian American Coal Inc. ทารายการระหว่างกันกับ Shanxi Gaohe Energy
Co., Ltd. ดังนี ้
• ปี 2563 มีเงินปั นผลรับ จานวน 48,299,548.40 เหรียญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2563 เงินปั นผลค้างรับ จานวน 20,824,799.34 เหรียญ
สหรัฐ

2. Banpu Investment (China) Ltd.

Asian American Coal Inc. ทารายการระหว่างกันกับ Banpu Investment
(China) Ltd. ดังนี ้
• ณ 31 ธันวาคม 2563 มีเงินทดรองจ่าย จานวน 184,148.67 เหรียญสหรัฐ

6. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัททีเ่ กี่ยวข้อง

รายการระหว่างกัน

1. บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จากัด

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ทารายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู
เน็กซ์ จากัด ดังนี ้
• เงินให้กยู้ ืมแก่ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จากัด ในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงิน โดย
คานวณอัตราดอกเบีย้ ตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม
2563 มียอดเงินให้กจู้ านวน 180,358,457.35 เหรียญสหรัฐ
• ปี 2563 มีดอกเบีย้ รับ จานวน 7,008,711.04 เหรียญสหรัฐ
• ปี 2563 รายได้คา่ Management fee จานวน 170,231.18 เหรียญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดดอกเบีย้ ค้างรับ จานวน 5,128,009.47
เหรียญสหรัฐ
• ยอดเงินทดรองรับ จานวน 169,766.89 เหรียญสหรัฐ

2. บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จากัด

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ทารายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู
โคล เพาเวอร์ จากัด ดังนี ้
• ปี 2563 มีเงินปั นผลรับ จานวน 6,459,054.30 เหรียญสหรัฐ

3. BPP Vinh Chau Wind Power LLC.

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ทารายการระหว่างกันกับ BPP Vinh
Chau Wind Power LLC. ดังนี ้
• ปี 2563 รายได้คา่ Management fee จานวน 92,867.84 เหรียญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดลูกหนีอ้ ื่น จานวน 48,000 เหรียญสหรัฐ
• ยอดเงินทดรองจ่าย จานวน 23,173.85 เหรียญสหรัฐ
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ทารายการระหว่างกันกับบริษัท บีแอลซีพี
เพาเวอร์ จากัด ดังนี ้
• ปี 2563 รายได้คา่ Management fee จานวน 447,598.23 เหรียญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดลูกหนีอ้ ื่น จานวน 41,559.72 เหรียญสหรัฐ

4. บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด
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บริษัททีเ่ กี่ยวข้อง

รายการระหว่างกัน

5. Hongsa Power Co., Ltd.

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ทารายการระหว่างกันกับ Hongsa
Power Co., Ltd. ดังนี ้
• ปี 2563 รายได้คา่ Management fee จานวน 12,296.22 เหรียญสหรัฐ
• เงินปั นผลรับ จานวน 11,389,130.84 เหรียญสหรัฐ

6.Phu Fai Mining Co., Ltd.

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ทารายการระหว่างกัน Phu Fai Mining
Co., Ltd. ดังนี ้
• ปี 2563 มีเงินปั นผลรับ จานวน 6,724,045.47 เหรียญสหรัฐ

7. บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จากัด
บริษัททีเ่ กี่ยวข้อง
1.บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด

รายการระหว่างกัน
บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จากัด ทารายการระหว่างกันกับ บริษัท บีแอลซีพี
เพาเวอร์ จากัด ดังนี ้
• ปี 2563 มีเงินปั นผลรับ จานวน 6,232,937.23 เหรียญสหรัฐ

8. Banpu Investment (China) Ltd.
บริษัททีเ่ กี่ยวข้อง

รายการระหว่างกัน

1. บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)

Banpu Investment (China) Ltd. ทารายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู จากัด
(มหาชน) ดังนี ้
• ปี 2563 รายได้ Management fee จานวน 509,051.47 เหรียญสหรัฐ

2. บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จากัด

Banpu Investment (China) Ltd. ทารายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู มิน
เนอรัล จากัด ดังนี ้
• ปี 2563 รายได้ Management fee จานวน 674,636.83 เหรียญสหรัฐ
Banpu Investment (China) Ltd. ทารายการระหว่างกันกับ Asian American
Coal Inc. ดังนี ้
• ปี 2563 รายได้ Management fee จานวน 1,141,998.66 เหรียญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2563 มีเงินทดรองรับ จานวน 184,149.61 เหรียญสหรัฐ

3. Asian American Coal Inc.

4. Banpu Australia Co. Pty Ltd.

5. Banpu (Shanghai) Trading Co.,
Ltd.

Banpu Investment (China) Ltd. ทารายการระหว่างกันกับ Banpu Australia Co.
Pty Ltd. ดังนี ้
• ปี 2563 รายได้ Management fee จานวน 681,945.22 เหรียญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2563 มีเงินทดรองรับ จานวน 341,644.57 เหรียญสหรัฐ
• ยอดลูกหนีอ้ ื่น จานวน 418,769.05 เหรียญสหรัฐ
Banpu Investment (China) Ltd. ทารายการระหว่างกันกับ Banpu (Shanghai)
Trading Co., Ltd. ดังนี ้
• ปี 2563 รายได้ Management fee จานวน 267,512.54 เหรียญสหรัฐ
• ซือ้ สินค้า จานวน 4,670,766.15 เหรียญสหรัฐ
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บริษัททีเ่ กี่ยวข้อง
6. Banpu (Beijing) Energy Trading
Ltd.

7. BPP Renewable Investment
(China) Co., Ltd.

8. Shanxi Luguang Power Co., Ltd.

9. Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd.

10. Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd.

รายการระหว่างกัน
Banpu Investment (China) Ltd. ทารายการระหว่างกันกับ Banpu (Beijing)
Energy Trading Ltd. ดังนี ้
• ปี 2563 รายได้ Management fee จานวน 178,341.69 เหรียญสหรัฐ
• ซือ้ สินค้า จานวน 44,298,512.82 เหรียญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเจ้าหนีก้ ารค้า จานวน 6,397,569.89 เหรียญ
สหรัฐ
Banpu Investment (China) Ltd. ทารายการระหว่างกันกับ BPP Renewable
Investment (China) Co., Ltd. ดังนี ้
• เงินให้กยู้ ืมแก่ BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd. ในรูปของ
สัญญาเงินให้กยู้ มื โดยคานวณอัตราดอกเบีย้ ตามราคาตลาด บวก
อัตราส่วนเพิม่ ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินให้กจู้ านวน 52,849,509.06
เหรียญสหรัฐ
• ปี 2563 มีดอกเบีย้ รับ จานวน 2,200,393.40 เหรียญสหรัฐ
• รายได้ Management fee จานวน 2,660,366.94 เหรียญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดดอกเบีย้ ค้างรับ จานวน 9,244,314.48 เหรียญ
สหรัฐ
Banpu Investment (China) Ltd. ทารายการระหว่างกันกับ Shanxi Luguang
Power Co., Ltd. ดังนี ้
• เงินให้กยู้ ืมแก่ Shanxi Luguang Power Co., Ltd. ในรูปของสัญญาเงินให้
กูย้ ืม โดยคานวณอัตราดอกเบีย้ ตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31
ธันวาคม 2563 มียอดเงินให้กจู้ านวน 50,989,175.74 เหรียญสหรัฐ
• ปี 2563 มีดอกเบีย้ รับ จานวน 1,168,564.90 เหรียญสหรัฐ
• รายได้ Management fee จานวน 28,571.60 เหรียญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดดอกเบีย้ ค้างรับ จานวน 992,670.08 เหรียญ
สหรัฐ
• ยอดลูกหนีอ้ ื่น จานวน 2,938.93 เหรียญสหรัฐ
Banpu Investment (China) Ltd. ทารายการระหว่างกันกับ Shanxi Gaohe
Energy Co., Ltd. ดังนี ้
• ปี 2563 รายได้ Management fee จานวน 421,900.89 เหรียญสหรัฐ
Banpu Investment (China) Ltd. ทารายการระหว่างกันกับ Hebi Zhong Tai
Mining Co., Ltd ดังนี ้
• ปี 2563 รายได้ Management fee จานวน 10,449.60 เหรียญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดลูกหนีอ้ ื่น จานวน 11,105.93 เหรียญสหรัฐ
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9. บริษัท บีโอจี จากัด
บริษัททีเ่ กี่ยวข้อง

รายการระหว่างกัน

1. Banpu North America Corporation บริษัท บีโอจี จากัด ทารายการระหว่างกันกับ Banpu North America Corporation
ดังนี ้
• เงินให้กยู้ ืมแก่ Banpu North America Corporation ในรูปของสัญญาเงิน
ให้กยู้ มื โดยคานวณอัตราดอกเบีย้ ตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ
31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินให้กจู้ านวน 24,400,000 เหรียญสหรัฐ
• ปี 2563 มีดอกเบีย้ รับ จานวน 1,597,225 เหรียญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดดอกเบีย้ ค้างรับ จานวน 1,597,225 เหรียญ
สหรัฐ
10. Banpu Coal Investment Company Limited
บริษัททีเ่ กี่ยวข้อง
1. Banpu Minerals (Singapore) Pte.
Ltd.

รายการระหว่างกัน
Banpu Coal Investment Company Limited ทารายการระหว่างกันกับ Banpu
Minerals (Singapore) Pte. Ltd. ดังนี ้
• ณ 31 ธันวาคม 2563 เงินปั นผลค้างรับ จานวน 4,000,000 เหรียญสหรัฐ

11. บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จากัด
บริษัททีเ่ กี่ยวข้อง
1. BPIN Investment Co., Ltd.

2. Anqiu Huineng Renewable
Energy Co., Ltd.

รายการระหว่างกัน
บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จากัดทารายการระหว่างกันกับ BPIN Investment Co., Ltd.
ดังนี ้
• เงินให้กยู้ ืมแก่ BPIN Investment Co., Ltd. ในรูปของสัญญาเงินให้กยู้ ืม
โดยคานวณอัตราดอกเบีย้ ตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31
ธันวาคม 2563 มียอดเงินให้กยู้ มื จานวน 8,800,000 เหรียญสหรัฐ
• ปี 2563 ดอกเบีย้ รับ จานวน 2,173,653.90 เหรียญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดดอกเบีย้ ค้างรับ จานวน 9,900 เหรียญสหรัฐ
บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จากัดทารายการระหว่างกันกับ Anqiu Huineng Renewable
Energy Co., Ltd. ดังนี ้
• เงินให้กยู้ ืมแก่ Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd. ในรูปของ
สัญญาเงินให้กยู้ มื โดยคานวณอัตราดอกเบีย้ ตามราคาตลาด บวก
อัตราส่วนเพิม่ ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินให้กยู้ มื จานวน
9,456,640.29 เหรียญสหรัฐ
• ปี 2563 ดอกเบีย้ รับ จานวน 328,702.04 เหรียญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดดอกเบีย้ ค้างรับ จานวน 1,558,622.63 เหรียญ
สหรัฐ
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บริษัททีเ่ กี่ยวข้อง
3. Weifang Tian’en Jinshan
Comprehensive Energy Co., Ltd.

4. Banpu Vietnam LLC.
5. FOMM Corporation

6. บริษัท เออร์เบิน โมบิลิตี ้ เทค จากัด

รายการระหว่างกัน
บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จากัดทารายการระหว่างกันกับ Weifang Tian’en Jinshan
Comprehensive Energy Co., Ltd. ดังนี ้
• เงินให้กยู้ ืมแก่ Weifang Tian’en Jinshan Comprehensive Energy Co.,
Ltd. ในรูปของสัญญาเงินให้กยู้ มื โดยคานวณอัตราดอกเบีย้ ตามราคา
ตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินให้กยู้ มื จานวน
5,535,594.32 เหรียญสหรัฐ
• ปี 2563 ดอกเบีย้ รับ จานวน 192,410.95 เหรียญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดดอกเบีย้ ค้างรับ จานวน 837,460.44 เหรียญ
สหรัฐ
บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จากัด ทารายการระหว่างกันกับ Banpu Vietnam LLC. ดังนี ้
• ปี 2563 ค่าใช้จ่าย Management fee จานวน 250,893.48 เหรียญสหรัฐ
บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จากัด ทารายการระหว่างกันกับ FOMM Corporation ดังนี ้
• เงินให้กยู้ ืมแก่ FOMM Corporation ในรูปของสัญญาเงินให้กยู้ ืม โดย
คานวณอัตราดอกเบีย้ ตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม
2563 มียอดเงินให้กยู้ ืม จานวน 1,537,687.44 เหรียญสหรัฐ
• ปี 2563 ดอกเบีย้ รับ จานวน 100,388.74 เหรียญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดดอกเบีย้ ค้างรับ จานวน 19,552.30 เหรียญ
สหรัฐ
บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จากัด ทารายการระหว่างกันกับ บริษัท เออร์เบิน โมบิลิตี ้ เทค
จากัด ดังนี ้
• เงินให้กยู้ ืมแก่ บริษัท เออร์เบิน โมบิลิตี ้ เทค จากัด ในรูปของสัญญาเงินให้
กูย้ ืม โดยคานวณอัตราดอกเบีย้ ตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิม่ ณ 31
ธันวาคม 2563 มียอดเงินให้กยู้ มื จานวน 332,921.62 เหรียญสหรัฐ
• ปี 2563 ดอกเบีย้ รับ จานวน 13,422.81 เหรียญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดดอกเบีย้ ค้างรับ จานวน 6,462.33 เหรียญ
สหรัฐ

12. บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
บริษัททีเ่ กี่ยวข้อง

รายการระหว่างกัน

1. PT. Indominco Mandiri

บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ทารายการระหว่างกันกับ PT. Indominco
Mandiri ดังนี ้
• ปี 2563 ซือ้ สินค้า จานวน 2,256,650 เหรียญสหรัฐ
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13. BPIN Investment Co. Ltd.
บริษัททีเ่ กี่ยวข้อง
1. Durapower Holdings Pte. Ltd.

รายการระหว่างกัน
BPIN Investment Co. Ltd. ทารายการระหว่างกันกับ Durapower Holdings Pte.
Ltd. ดังนี ้
• เงินให้กยู้ ืมแก่ BPIN Investment Co., Ltd. ในรูปของสัญญาเงินให้กยู้ ืม
โดยคานวณอัตราดอกเบีย้ ตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31
ธันวาคม 2563 มียอดเงินให้กยู้ มื จานวน 7,712,500.00 เหรียญสหรัฐ
• ปี 2563 ดอกเบีย้ รับ จานวน 336,290.35 เหรียญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดดอกเบีย้ ค้างรับ จานวน 29,885.94 เหรียญ
สหรัฐ

12.2 ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
ในกรณีท่บี ริษัทฯ เข้าทาสัญญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทารายการระหว่างกันกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่
เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลภายนอก บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความจาเป็ นและความเหมาะสมในการเข้าทาสัญญานัน้ ๆ
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็ นหลัก
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
ในกรณีท่บี ริษัทฯ เข้าทาสัญญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง
บุคคลภายนอก และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้ตอ้ ง
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และให้มีราคาและเงื่อนไข
เสมือนการทารายการกับ
บุคคลภายนอก โดยกรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนัน้ จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมตั ิ
12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
- ไม่มี –
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13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
1. สรุ ปรายงานของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) (บริษัท) และ
บริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และผลการดาเนินงานรวม
และผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สนิ ้ สุดวันเดียวกัน โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินทีต่ รวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย
•
•
•
•
•

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสาหรับปี สนิ ้ สุดวันเดียวกัน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการสาหรับปี
สิน้ สุดวันเดียวกัน
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สนิ ้ สุดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีท่สี าคัญและ
หมายเหตุเรื่องอื่นๆ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็ นอิสระจากกลุม่ กิจการและบริษัทตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีท่กี าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความ
รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ
ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านีข้ า้ พเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ขี า้ พเจ้าได้รบั
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งต่างๆ
ที่มีนยั สาคัญที่สดุ ตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปั จจุบนั
ข้าพเจ้าได้นาเรื่องเหล่านีม้ าพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้ นี ้ ข้าพเจ้า
ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่องเหล่านี ้
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การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 เรื่องประมาณการ
ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องกิ จ การภายในกลุ่ ม ในประเทศออสเตรเลี ย
ทางบัญชี ที่ ส าคัญ ข้อสมมติ ฐานและการใช้ดุลยพิ นิ จ และ
เป็ นผูป้ ฏิบัติงานตรวจสอบเรื่องนี ้ ข้าพเจ้าได้วางแผนการตรวจสอบ
ข้อ 20 เรื่องค่าความนิยม
ของกลุ่มกิจการโดยรวมและสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้แก่ผูส้ อบบัญชี
ภายในกลุ่ม นอกจากนี ้ ข้าพเจ้าทาความเข้าใจและประเมินผลงาน
ณ วันที่ 31 ธั นวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิ จการมี ค่ าความนิ ยม
ของผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวเพื่อให้ได้รบั เอกสารการตรวจสอบที่เพียงพอ
ซึ่งมูลค่าตามบัญชีจานวน 446.75 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็ นร้อย
และเหมาะสมเกี่ ยวกับการทดสอบการด้อยค่ าของค่ าความนิ ยม
ละ 5 ของมู ล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ ร วมในงบการเงิ น รวม โดย
ที่ เกิ ดขึ น้ จากการซื อ้ ธุ รกิ จเหมื องถ่ านหิ นในประเทศออสเตรเลี ย
ค่าความนิยมส่วนใหญ่เกิดจากการซือ้ ธุรกิจเหมืองและโรงไฟฟ้า
นอกจากนี ้ ข้าพเจ้าประเมิ นความเหมาะสมของการระบุ หน่ วย
ในต่ างประเทศ ทั้งนี ้ ค่ าความนิ ยมส่ วนมากจ านวน 372.05
สิ น ทรั พ ย์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด เงิ น สดของกลุ่ ม กิ จ การ รวมถึ ง ประเมิ น
ล้านเหรียญสหรัฐ เกิดจากการซือ้ ธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศ
การควบคุมในกระบวนการทดสอบการด้อยค่าของกลุ่มกิจการ
ออสเตรเลีย
ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมที่ผบู้ ริหาร
ผูบ้ ริหารทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็ นประจาทุกปี
จัดทาขึน้ ดังนี ้ ซึ่งข้าพเจ้าได้ประเมินผลงานดังกล่าวแล้ว
การทดสอบการด้อยค่านั้นจัดทาในระดับของหน่วยสินทรัพย์
• หารื อกั บผู้บริ หารเพื่ อ ท าความเข้าใจข้อ สมมติ ฐานที่ ผู้ บริ ห าร
ที่ก่อให้เกิดเงินสด และคานวณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รบั คืน
ใช้ในการทดสอบการด้อยค่า และประเมินขั้นตอนในการทดสอบ
ด้วยวิธีมูลค่าจากการใช้ ซึ่งการคานวณมูลค่าจากการใช้ต้อง
การด้อยค่ารวมถึงข้อสมมติฐานที่ใช้เพื่อให้ม่ ันใจว่าผู้บริ หารใช้
อาศัยดุลยพินิจที่สาคัญของผูบ้ ริหารในการประมาณการผลการ
ขัน้ ตอนและข้อสมมติฐานดังกล่าวอย่างสอดคล้องกันในกลุ่มกิจการ
ดาเนินงานในอนาคตและประมาณการกระแสเงินสด รวมถึง
• สอบถามผูบ
้ ริหารในเชิงทดสอบเกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่สาคัญ
การใช้อัตราการคิดลดที่เหมาะสม ในการคิดลดกระแสเงินสด
ที่ ผู้ บ ริ ห ารใช้ ใ นการทดสอบการด้ อ ยค่ า ของค่ า ความนิ ย ม
ข้อ สมมติ ฐานที่ ส าคัญที่ ใช้ในการค านวณมูลค่ าจากการใช้
โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ ยวกับราคาถ่านหินในตลาดโลก ประมาณ
ประกอบด้วย แนวโน้มของราคาถ่านหินและราคาก๊าซธรรมชาติ
การอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แผนการผลิต โครงสร้าง
ในตลาดโลก ประมาณการปริ ม าณส ารองถ่ า นหิ น และ
ต้นทุน และอัตราการคิดลด รวมทัง้ การเปรียบเทียบข้อสมมติฐาน
ก๊าซธรรมชาติ แผนการผลิต โครงสร้างต้นทุน อัตราการเติบโต
ที่สาคัญกับประมาณการราคาขายของถ่านหินในตลาดโลกและ
และอัตราคิดลดที่ใช้ในการคิดลดประมาณการกระแสเงินสด
ประมาณการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากแหล่งข้อมูล
ภายนอก และแผนการทาเหมืองและแผนธุรกิจที่ได้รบั อนุมตั ิแล้ว
ทัง้ นี ้ จากการทดสอบการด้อยค่าประจาปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการ
• ประเมินความสมเหตุสมผลของแผนการทาเหมืองและแผนธุรกิจ
ไม่ ไ ด้ ร ั บ รู ้ผ ลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ของค่ า ความนิ ย ม
โดยเปรียบเทียบแผนของปี พ.ศ. 2563 กับผลลัพธ์ที่เกิดขึน้ จริง
ในงบการเงินรวมสาหรับปี
• ประเมินอัตราคิดลดโดยการพิจารณาเทียบกับ ข้อมูลของบริษัท
ที่ อ ยู่ ในอุ ตสาหกรรมเดี ยวกั นที่ สามารถอ้างอิ งได้ จ ากข้อ มูล
ที่เปิ ดเผยโดยทั่วไปเพื่อให้ม่ นั ใจว่าอัตราคิดลดที่ผูบ้ ริหารใช้อยู่
ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้
• ทดสอบการวิ เคราะห์ความอ่ อนไหวของข้อสมมติ ฐานที่ ส าคัญ
เพื่อประเมินหาปั จจัยที่มีผลต่อการวิเคราะห์ความอ่อนไหวและ
ผลกระทบที่เป็ นไปได้จากการเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐาน
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ข้าพเจ้าให้ความสนใจในเรื่องมูลค่าของค่าความนิยมที่เกิดขึน้
จากการปฏิ บัติ งานดังกล่ าว ข้าพเจ้าพบว่ าข้อสมมติฐานสาคัญที่
จากการซือ้ ธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย เนื่องจาก
ผูบ้ ริหารใช้ในการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของค่าความนิยม
ความมีสาระสาคัญของตัวเลข และการกาหนดประมาณการ
มีความสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับหลักฐานสนับสนุน
ของมูลค่าจากการใช้ที่ตอ้ งอาศัยข้อสมมติฐานในการคานวณ
เป็ น จ านวนมาก อี ก ทั้ง การก าหนดข้อ สมมติ ฐ านดัง กล่ า ว
ขึ ้น อยู่ กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ที่ ส าคั ญ ของผู้บ ริ ห ารในการประเมิ น
ความเป็ นไปได้ของแผนธุรกิจในอนาคต
การซือ้ แหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15.1 ง) เรื่องการซือ้
ผู้ส อบบัญ ชี ข องกิ จ การภายในกลุ่ม ในประเทศสหรัฐ อเมริ ก า
แหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์
เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบเรื่องนี ้ ข้าพเจ้าได้วางแผนการตรวจสอบ
ของกลุ่มกิจการโดยรวมและสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้แก่ผสู้ อบบัญชี
ในระหว่างปี สิ น้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิ จการ
ภายในกลุ่ม นอกจากนี ้ ข้าพเจ้าทาความเข้าใจและประเมินผล
ได้ทาการซือ้ สัดส่วนผลประโยชน์ในบริเวณแหล่งก๊าซธรรมชาติ
งานของผูส้ อบบัญชีดังกล่าวเพื่อให้ได้รบั หลักฐานการตรวจสอบ
บาร์เนตต์โดยมีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ น้ จ านวน 509.50 ล้าน
ที่เพียงพอและเหมาะสม
เหรียญสหรัฐ
ผูบ้ ริหารเลือกปฏิบตั ิตามทางเลือกการทดสอบการกระจุกตัว
(the concentration test) ที่ อ นุ ญ าตให้ ก ลุ่ม กิ จ การท าการ
ประเมินอย่างง่ายว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ที่ซือ้ มา
นั้น ไม่ ก่ อ ให้เ กิ ด เป็ น ธุ ร กิ จ หรื อ ไม่ ที่ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2563
เรื่องการรวมธุรกิจ ซึ่งกลุ่มกิจการนามาถือปฏิบัติก่อนวันที่มี
ผลบังคับใช้ ทั้งนี ้ ผูบ้ ริหารพิจารณาว่าการจ่ายซือ้ แหล่งก๊าซ
ธรรมชาติบาร์เนตต์ดังกล่าวถือเป็ นการซือ้ สินทรัพย์เนื่องจาก
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์รวมที่ถูกซือ้ เกือบทัง้ หมดกระจุกตัว
อยู่ที่ปริมาณสารองที่พิสจู น์แล้ว ดังนัน้ ผูบ้ ริหารจึงนาหลักการ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 มาถือปฏิบตั ิ
สาหรับวิธีการวัดมูลค่าและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของปริมาณสารองที่พิสูจ น์แ ล้ว ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ และประมาณการหนีส้ ินค่ารือ้ ถอนที่ได้รบั มาจากการ
ซือ้ ดังกล่าว ซึ่งผูบ้ ริหารใช้ผปู้ ระเมินอิสระที่เป็ นบุคคลภายนอก
ในการประเมิน

ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวปฏิบตั ิงานดังต่อไปนีเ้ พื่อให้ได้หลักฐานเกี่ยวกับ
การประเมินของผูบ้ ริหารในเรื่องวิธีการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการซือ้
แหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ดงั กล่าวและการปั นส่วนราคาในมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา ซึ่งข้าพเจ้าได้ประเมินผลงาน
ดังกล่าวแล้ว
•

•

•

•

สอบทานการประเมินของฝ่ ายบริหารถึงการระบุว่าสินทรัพย์
ที่ได้มาสุทธิเข้าเงื่อนไขของการซือ้ สินทรัพย์ไม่ใช่การซือ้ ธุร กิจ
ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
ประเมินความรู ค้ วามสามารถ คุณ สมบัติ และประสบการณ์
ในอดีตของผูป้ ระเมินอิสระซึ่งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญที่ผบู้ ริหารใช้
ประเมินความเหมาะสมของการระบุสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา
และหนีส้ ินที่รบั มา ณ วันที่ซือ้ สินทรัพย์ รวมถึงประเมินขัน้ ตอน
การกาหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้สทุ ธิ
และการปันส่วนราคาซือ้ ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรม
ประเมิ น ราคาซื อ้ โดยรวมถึ ง มูล ค่ า ยุติ ธ รรมของสิ่ ง ตอบแทน
ที่คาดว่าจะต้องจ่าย
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เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าให้ความสนใจในเรื่ อ งมูลค่ ายุติ ธรรมของสิ น ทรัพย์
ที่ เกิ ดขึ น้ จากการซื อ้ ดังกล่ าว เนื่ องจากความมี สาระส าคัญ
ของตัวเลข และการประเมินมูลค่ายุติธรรมอาศัยข้อสมมติฐาน
และดุลยพินิจที่สาคัญของผูบ้ ริหาร

วิธีการตรวจสอบ
•

•

ทดสอบการค านวณหามู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของปริ มาณส ารอง
ที่พิสูจน์แล้ว ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และประมาณการหนีส้ ิน
ค่ารือ้ ถอนที่เกิดขึน้ จากการซือ้ รวมถึงสอบถามผูบ้ ริหารในเชิง
ทดสอบเกี่ ย วกั บ ข้อ สมมติ ฐ านส าคั ญ ที่ ผู้บ ริ ห ารใช้ใ นการ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตรวมทั้งการเปรียบเทียบ
ข้อ สมมติฐานที่สาคัญ กับสัญ ญาที่เกี่ ยวข้องและแหล่งข้อมูล
ภายนอก
ประเมินอัตราคิดลดโดยการพิจารณาและเปรียบเทียบกับข้อมูล
ของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่สามารถอ้างอิงได้จาก
ข้อมูลที่เปิ ดเผยโดยทั่วไปเพื่อให้ม่ นั ใจว่าอัตราคิดลดที่ผบู้ ริหาร
ใช้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้

จากผลการปฏิบัติตามวิธีการดังกล่าวข้าพเจ้าพบว่าการประเมิน
ว่ า การซื ้อ แหล่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ บ าร์เ นตต์ เ ป็ น การซื ้อ สิ น ทรัพ ย์
ภายใต้ทางเลือกในการทดสอบการกระจุกตัวที่ระบุไว้ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3 อี ก ทั้ ง พบว่ า ข้อ สมมติ ฐ าน
ที่ ผู้บ ริ ห ารใช้ใ นการประเมิ น มูลค่ า ยุติ ธ รรมของปริม าณส ารอง
ที่พิสูจน์แล้ว และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีความสมเหตุสมผล
และเป็ นไปตามวิธีการบัญชีในเรื่องการซือ้ สินทรัพย์

ข้ อมูลอืน่
กรรมการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยูใ่ นรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้ อบบัญชีท่อี ยู่ในรายงานนัน้ ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบั รายงาน
ประจาปี ภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีนี ้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ
การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรูท้ ่ไี ด้รบั
จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้า
ต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
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ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กรรมการมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี ้ โดยถูกต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจาเป็ น เพื่อให้
สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการ
และบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตัง้ ใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดาเนินงาน
หรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่ม
กิจการและบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่งึ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความ
เชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อ มูลที่ ขัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริง อัน เป็ น สาระสาคัญ ที่ มี อ ยู่ ได้เ สมอไป ข้อ มูลที่ ขัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริง อาจเกิ ด จากการทุจ ริต หรื อ
ข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ ละรายการ หรือ
ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี ้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และ
สงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•

•

ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิ จการ ไม่ ว่ า จะเกิ ด จากการทุจ ริต หรื อ ข้อ ผิ ด พลาด ออกแบบและปฏิ บัติ ง านตามวิ ธี ก ารตรวจสอบเพื่ อ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตจะ
สูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู ร้ ่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน
ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
กิจการและบริษัท
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•

•

•

•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีกรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึน้ โดยกรรมการ
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการ
สอบบัญชีท่ีได้รบั และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็ น
เหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้า
ข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดย
ให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าว
ไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึน้ อยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รบั
จนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้
กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอ
ข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
ได้รบั หลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็ นผู้รบั ผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของ
ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สาคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้า
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ น
อิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาด
ความเป็ นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญที่สดุ ในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านีใ้ นรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากที่จะ
เกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
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2. งบการเงินรวม
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 ร้อยละ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกาไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินลงทุนระยะสัน้
ลูกหนี ก้ ารค้าและตั๋วเงินรับ สุทธิ
ลูกหนี ก้ ิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปั นผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่คาดว่าจะได้รบั ชาระภายในหนึ่งปี
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ สุทธิ
อะไหล่และวัสดุเครือ่ งจักร สุทธิ
สินทรัพย์อนุพนั ธ์การเงินที่ถึงกาหนดภายในหนึ่งปี
เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่บริษัทอื่น
ค่าใช้จ่ายในการสารวจและพัฒนารอตัดบัญชี
และการเปิ ดหน้าดินรอตัดบัญชีสว่ นที่หมุนเวียน สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินปั นผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
เงินลงทุนอื่น สุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน สุทธิ
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอตัดบัญชี สุทธิ
สินทรัพย์อนุพนั ธ์การเงิน สุทธิ
ค่าใช้จ่ายในการสารวจและพัฒนารอตัดบัญชี
และการเปิ ดหน้าดินรอตัดบัญชี สุทธิ
สิทธิในเหมืองถ่านหิน สุทธิ
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
ค่าความนิ ยม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 ร้อยละ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 ร้อยละ

730,456

7.79

433,183

5.37

607,344

7.18

11,071
156
249,100
1,104

0.12
0.00
2.66
0.01

110,302
245,899
168

1.37
3.05
0.00

7,887
394,731
205

0.09
4.67
0.00

25,819
101,389
29,622
29,961
60,572
558

0.28
1.08
0.32
0.32
0.65
0.01

124,645
33,925
17,886
16,287
2,908

1.54
0.42
0.22
0.20
0.04

10,170
3
149,632
28,196
6,599
87
2,803

0.12
0.00
1.77
0.33
0.08
0.00
0.03

64,505
270,450

0.69
2.88

97,168
280,469

1.20
3.48

30,796
155,902

0.36
1.84

1,574,763

16.79

1,362,840

16.89

1,394,355

16.49

9,616
20,888
1,689,950
-

0.10
0.22
18.02
-

21,186
20,132
1,484,759
143,674

0.26
0.25
18.40
1.78

209,642
17,054
1,374,119
148,487

2.48
0.20
16.25
1.76

153,415
1,549
2,580,897
165,679
9,391

1.64
0.02
27.52
1.77
0.10

1,573
1,949,862
158,084
11,269

0.02
24.16
1.96
0.14

1,873
1,859,390
113,499
11,125

0.02
22.00
1.34
0.13

1,015,594
1,358,941
71,536
446,748
277,693
7,801,897
9,376,660

10.83
14.49
0.76
4.76
2.96
83.21
100.00

920,063
1,317,836
397,593
280,112
6,706,143
8,068,983

11.40
16.33
4.93
3.47
83.11
100.00

869,257
1,710,766
524,120
219,906
7,059,238
8,453,593

10.28
20.24
6.20
2.60
83.51
100.00

หมายเหตุ: เพื่อประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยควรอ่านคู่กบั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563”
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บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 ร้อยละ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี ก้ ารค้า
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
ค่าภาคหลวงค้างจ่าย
ค่าเปิ ดหน้าดินและค่าขนถ่านหินค้างจ่าย
ภาษี เงินได้คา้ งจ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
หนี ส้ นิ อนุพนั ธ์การเงินที่ถึงกาหนดภายในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี สุทธิ
ส่วนของหุน้ กูท้ ี่ถึงกาหนดไถ่ถอนในหนึ่งปี สุทธิ
หนี ส้ นิ สัญญาขายถ่านหินรอตัดบัญชีที่ถึงกาหนดภายในหนึ่งปี
หนี ส้ นิ ตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี ส้ นิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาว สุทธิ
หุน้ กู้ สุทธิ
หนี ส้ นิ ภาษี เงินได้รอตัดบัญชี สุทธิ
สารองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
หนี ส้ นิ สัญญาขายถ่านหินรอตัดบัญชี สุทธิ
หนี ส้ นิ อนุพนั ธ์การเงิน
หนี ส้ นิ ตามสัญญาเช่า
หนี ส้ นิ อื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 ร้อยละ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 ร้อยละ

827,518
67,425
25,336
22,720
60,341
4,141
102,798
20,727
675,305
133,161
7,868
33,482
229,947
2,210,769

8.83
0.72
0.27
0.24
0.64
0.04
1.10
0.22
7.20
1.42
0.08
0.36
2.45
23.58

454,861
59,632
27,632
9,828
74,178
13,187
87,581
2,237
363,115
175,725
5,603
285,951
1,559,530

5.64
0.74
0.34
0.12
0.92
0.16
1.09
0.03
4.50
2.18
0.07
3.54
19.33

511,873
115,797
27,735
11,746
143,001
16,909
69,813
4,587
369,681
87,818
350,120
1,709,080

6.06
1.37
0.33
0.14
1.69
0.20
0.83
0.05
4.37
1.04
4.14
20.22

2,230,367
1,516,955
150,844
38,875
3,126
25,983
17,474
367,240
4,350,864
6,561,633

23.79
16.18
1.61
0.41
0.03
0.28
0.19
3.92
46.40
69.98

1,796,453
1,644,182
178,735
57,692
12,803
20,827
163,846
3,874,538
5,434,068

22.26
20.38
2.22
0.71
0.16
0.26
2.03
48.02
67.35

584
1,654,831
1,397,130
272,031
45,272
41,537
18,443
140,157
3,569,985
5,279,065

0.01
19.58
16.53
3.22
0.54
0.49
0.22
1.66
42.23
62.45

หมายเหตุ: เพื่อประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยควรอ่านคู่กบั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563”
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บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 5,074,581,515 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 หุน้ สามัญ 5,161,925,515 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท)
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 5,074,581,515 หุน้ มูลค่าที่ชาระแล้วหุน้ ละ 1 บาท
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 หุน้ สามัญ 5,161,925,515 หุน้
มูลค่าที่ชาระแล้วหุน้ ละ 1 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
- สารองตามกฎหมาย
- สารองอื่น
ยังไม่ได้จัดสรร

31 ธันวาคม
ร้อยละ

147,424

พ.ศ. 2562

31 ธันวาคม
ร้อยละ

149,961

พ.ศ. 2561

ร้อยละ

149,341

147,424
443,624
1,651

1.57
4.73
0.02

149,961
443,624
1,562

1.86
5.50
0.02

149,961
443,624
1,343

1.77
5.25
0.02

หัก หุน้ ทุนซือ้ คืน
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

95,543
107,317
1,630,812
(350,806)
2,075,565
739,462

1.02
1.14
17.39
(3.74)
22.14
7.89

95,976
149,089
1,749,684
(38,138)
(523,272)
2,028,486
606,429

1.19
1.85
21.68
(0.47)
(6.48)
25.14
7.52

95,976
83,399
1,942,779
(157,422)
2,559,660
614,868

1.14
0.99
22.98
(1.86)
30.28
7.27

รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

2,815,027
9,376,660

30.02
100.00

2,634,915
8,068,983

32.65
100.00

3,174,528
8,453,593

37.55
100.00
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บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

รายได้รวม
รายได้จากการขายและการให้บริการ
ต้นทุนขายและการให้บริการ
กาไรขั้นต้น
เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนอื่น
รายได้คา่ บริหารจัดการและอื่นๆ
ดอกเบีย้ รับ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายจากการปรับโครงสร้างการลงทุน
ค่าสินไหมทดแทนตามคาพิพากษา
ค่าภาคหลวง
กาไร(ขาดทุน)สุทธิจากอนุพนั ธ์ทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลีย่ น
ดอกเบีย้ จ่าย
ต้นทุนทางการเงินอื่น
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษี เงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี

พ.ศ. 2563
2,572,597
2,282,635
(1,822,239)
460,396
1,794
39,550
9,539
(141,477)
(224,001)
(30,842)
(182,561)
22,681
81,063
(173,153)
(6,375)
135,335
(8,051)
(8,679)
(16,730)

ร้อยละ
ของรายได้
100.00
88.73
(70.83)
17.90
0.07
1.54
0.37
(5.50)
(8.71)
(1.20)
(7.10)
0.88
3.15
(6.73)
(0.25)
5.26
(0.31)
(0.34)
(0.65)

ร้อยละ
พ.ศ. 2562 ของรายได้
3,138,471
100.00
2,759,217
87.92
(2,051,191)
(65.36)
708,026
22.56
1,129
0.04
126,192
4.02
12,736
0.41
(194,732)
(6.20)
(244,505)
(7.79)
(240,626)
33,352
(95,050)
(182,206)
(5,428)
205,845
124,733
(78,212)
46,521

(7.67)
1.06
(3.03)
(5.81)
(0.17)
6.56
3.97
(2.49)
1.48

ร้อยละ
พ.ศ. 2561 ของรายได้
3,809,671
100.00
3,481,442
91.38
(2,252,967)
(59.14)
1,228,475
32.25
999
0.03
55,246
1.45
8,322
0.22
(181,614)
(4.77)
(237,222)
(6.23)
(86,049)
(290,940)
(62,587)
(18,980)
(170,311)
(4,977)
263,662
504,024
(189,141)
314,883

(7.64)
(1.64)
(0.50)
(4.47)
(0.13)
6.92
13.23
(4.96)
8.27
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บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

พ.ศ. 2563
กาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิจากภาษี
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
(1,027)
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน
ด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(7,928)
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากการร่วมค้าตามวิธีสว่ นได้เสีย
4,966
รวมรายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไร
หรือขาดทุนในภายหลังสุทธิจากภาษี
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการป้องกันความเสีย่ งกระแสเงินสด
ขาดทุนจากการป้องกันความเสีย่ งของเงินลงทุน
ในหน่วยงานต่างประเทศ
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นจากการร่วมค้า
ตามวิธีสว่ นได้เสีย
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงิน
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไร
หรือขาดทุนในภายหลังสุทธิจากภาษี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นรวมสาหรับปี สุทธิจากภาษี
กาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่งปั นกาไร(ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของผู้เป็ นเจ้าของของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
การแบ่งบันกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพืน้ ฐาน

ร้อยละ
ของรายได้

พ.ศ. 2562

ร้อยละ
ของรายได้

พ.ศ. 2561

(2,643)

2,397

(434)

(2)

(3,989)

(3,077)

2,395

(1,351)

23
(18,171)

(1,934)
(10,246)

(77,815)

-

-

42,796
194,395
158,025

61,127
(11,098)
31,881

(11,612)
(125,432)
(149,224)

154,036
137,306

28,804
75,325

(146,829)
168,054

(55,739)
39,009
(16,730)

(14,478)
60,999
46,521

205,475
109,408
314,883

85,348
51,958
137,306

(9,994)
76,904
66,910

61,168
106,886
168,054

(0.011)

(0.003)

0.040

ร้อยละ
ของรายได้

หมายเหตุ: เพื่อประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยควรอ่านคู่กบั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563”

หน้า 335

บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
124,733
(8,051)
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี ก่อนภาษี เงินได้
ปรับกระทบกาไรก่อนภาษี เงินได้เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดาเนิ นงาน
339,259
432,767
- ค่าเสือ่ มราคาและตัดจาหน่ายค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
1,129
2,857
- ตัดจาหน่ายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
2,326
- ตัดจาหน่ายสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
4,492
- ตัดจาหน่ายค่าใช้จ่ายในการสารวจและพัฒนารอตัดบัญชี
94
- ตัดจาหน่ายเงินลงทุนอื่น
(2,554)
996
- ค่าเผื่อการเคลือ่ นไหวช้าของอะไหล่และวัสดุเครือ่ งจักร
(4,042)
- ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
2,951
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้
182,206
173,153
- ดอกเบีย้ จ่าย
5,428
6,375
- ต้นทุนทางการเงินอื่น
(12,736)
(9,539)
- ดอกเบีย้ รับ
(205,845)
(135,335)
- ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
3
- ขาดทุนจากการเลิกกิจการของการร่วมค้า
(1,129)
- เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนอื่น
(1,794)
- เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
(84)
(2,856)
- (กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
(40,096)
- กาไรสุทธิจากการจาหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพือ่ ขาย
318
- บริจาคอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
(50,451)
(11,471)
- กาไรสุทธิจากการซือ้ สัดส่วนการลงทุนเพิม่
30,842
ค่าใช้จ่ายจากการปรับโครงสร้างการลงทุน
260
109
- ค่าใช้จ่ายในการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
- กาไรจากการซือ้ ธุรกิจ
(33,352)
(22,681)
- (กาไร)ขาดทุนสุทธิจากอนุพนั ธ์ทางการเงินที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริง
116,181
8,523
- (กาไร)ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริง
419,322
473,664
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
้ และการจาหน่ ายบริษัทย่อย)
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน (ไม่รวมผลกระทบจากการซือ
168,063
3,737
- ลูกหนี ก้ ารค้าและตั๋วเงินรับ
149
(14)
- ลูกหนี ก้ ิจการที่เกี่ยวข้องกัน
3
- เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
37,171
37,411
- สินค้าคงเหลือ
(2,889)
4,566
- อะไหล่และวัสดุเครือ่ งจักร
(39,878)
(65,712)
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
31,844
49,270
- ค่าใช้จ่ายในการเปิ ดหน้าดินรอตัดบัญชี
14,514
15,373
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(73,467)
3,715
- เจ้าหนี ก้ ารค้า
(68,823)
(13,837)
- ค่าเปิ ดหน้าดินและค่าขนถ่านหินค้างจ่าย
(1,918)
12,892
- ค่าภาคหลวงค้างจ่าย
20,730
(13,259)
- สารองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
(64,275)
(68,076)
- หนี ส้ นิ หมุนเวียนอื่น
9,182
20,811
- หนี ส้ นิ อื่น
449,728
460,541
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
(186,283)
(183,389)
- การจ่ายดอกเบีย้
(139,711)
(77,826)
- การจ่ายภาษี เงินได้
242
11,408
- รับคืนภาษี เงินได้
123,976
210,734
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงาน

พ.ศ. 2561
504,024
326,334
1,863
2,131
4,042
170,311
4,977
(8,322)
(263,662)
(999)
(2,828)
404
(30,672)
62,587
(45,036)
725,154
(84,282)
398
314
(28,252)
(1,200)
(1,772)
(71,216)
6,778
2,152
39,800
(7,204)
2,856
85,009
1,605
670,140
(174,652)
(135,029)
51,225
411,684
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บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
พ.ศ. 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิสาหรับเงินลงทุนระยะสัน้
เงินสดจ่ายสาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกาไรขาดทุน
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกาไรขาดทุน
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายจากเงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายจากเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายจากเงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่บริษัทอื่น
เงินสดจ่ายเพือ่ เพิม่ เงินลงทุน
เงินสดรับจากการลดลงของเงินลงทุนอื่น
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินสดจ่ายสาหรับซือ้ เงินลงทุนอื่น
เงินสดจ่ายสาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินสดจ่ายสาหรับการปรับโครงสร้างการลงทุน
เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายสาหรับสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
เงินสดจ่ายสาหรับค่าใช้จ่ายในการสารวจและพัฒนา
ดอกเบีย้ รับ
เงินสดรับจากเงินปั นผลจากกิจการร่วมค้า
เงินสดรับจากเงินปั นผลจากเงินลงทุนอื่น
เงินสดจ่ายสาหรับเงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จากัดในการใช้
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

-

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

(100,919)

2,427

(35,363)

-

27,969
102,334
7,101
(48,411)
15
(85,829)
-

6,383
(22,535)
2,093
(424)
(104)
(59,847)
16,905

749
(825)
2,622
(797)
(2,803)
(176,887)
-

18,924
-

(15,581)

(32,801)

(11,487)
(8,243)
(629,084)
15,819
(3,770)
(183,395)
8,806
60,000
1,794
69,247
(693,573)

(297,491)
14,564
(239,005)
12,388
413,008
1,129
(78,958)
(348,394)

(273,176)
12,882
(130,508)
8,538
148,273
999
(11,401)
(452,708)

-
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บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเจ้าหนี ส้ ญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายสาหรับหนี ส้ นิ ตามสัญญาเช่า
เงินสดรับจากหุน้ กู้
เงินสดจ่ายคืนหุน้ กู้
เงินสดรับจากการเพิม่ ทุนจดทะเบียนจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
ของบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายสาหรับหุน้ ทุนซือ้ คืนของกลุม่ บริษัท
เงินปั นผลจ่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัท
เงินปั นผลจ่ายให้แก่สว่ นได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
รายการที่มใิ ช่เงินสด
รายการที่มใิ ช่เงินสดที่มสี าระสาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
เจ้าหนีอ้ นื่ และสัญญาเช่าการเงินจากการซือ้ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ่งตอบแทนสุทธิ ที่โอนให้สาหรับการซือ้ ธุรกิ จ
- เจ้าหนีค้ า่ ซือ้ เงินลงทุน
สิทธิ ขายคืนของส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุมที่เกิ ดจากการปรับโครงสร้างธุรกิ จ
รายการโอนเปลี่ยนประเภทเงินจ่ายล่วงหน้าสาหรับพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
ค่าใช้จา่ ยในการสารวจและพัฒนารอตัดบัญชี และการเปิ ดหน้าดินรอตัดบัญชี
เพิ่มขึน้ จากเงินทดรองรับ
ลูกหนีอ้ นื่ จากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
ลูกหนีอ้ นื่ จากการจาหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

1,389,176
(1,032,162)
(39,116)
1,023,507
(301,141)
(170,076)

1,057,991
(1,130,829)
(3,944)
335,306
(212,197)
313,983
(89,485)

872,232
(775,225)
(9,930)
(1,248)
497,644
(276,349)
50,000
(177,867)

(1,320)
(63,758)
(33,541)
771,569
288,730
8,543
433,183
730,456

(38,138)
(115,615)
(83,959)
33,113
(191,305)
17,144
607,344
433,183

2,023
(112,483)
(94,191)
(25,394)
(66,418)
(9,314)
683,076
607,344

28,990

28,205

20,908

42,288
-

2,182
-

2,784
9,149

-

29,398

6,486
2,053
-
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3. อัตราส่วนทางการเงิน
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561
ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

0.71
0.44
0.24
9.20
39.13
16.12
22.33
28.68
12.55
48.91

0.87
0.51
0.28
8.61
41.82
14.96
24.07
23.38
15.39
50.49

0.82
0.59
0.43
9.72
37.04
16.17
22.27
19.71
18.26
41.05

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากาไรขัน้ ต้น
(%)
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
(%)
อัตรากาไรอื่น
(%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
(%)
อัตรากาไรสุทธิ
(%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
(%)

20.17
(0.35)
11.27
(57.20)
(2.17)
(2.05)

25.66
4.52
12.08
3.61
(0.46)
(0.50)

35.29
17.49
8.62
1.10
5.39
6.44

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
(%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
(%)
อัตราหมุนของสินทรัพย์
(เท่า)

(0.64)
16.64
0.29

(0.18)
17.05
0.38

2.46
29.24
0.46

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราส่วนหนีส้ ินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
(เท่า)
อัตราส่วนหนีส้ ินสุทธิต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
(เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้
(เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
(%)

2.33
1.47
2.51
na.

2.06
1.23
2.41
na.

1.66
1.02
3.84
54

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้า
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้
ระยะเวลาชาระหนี ้
Cash Cycle

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)
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14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
14. คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของฝ่ ายบริหาร
1. ภาพรวมราคาตลาดของกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงาน (Energy Commodities)
ราคาตลาดของถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2561 ดังรูปด้านล่าง ที่แสดงให้เห็นถึงดัชนีราคาตลาด
ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ ในช่วงที่ผ่านมา
ดัชนีราคาถ่านหิน The Newcastle Export Index (NEX) มกราคม 2561 – มกราคม 2564

ดัชนีราคาก๊าซธรรมชาติ Henry Hub มกราคม 2560 – 31 มกราคม 2564
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2. สรุ ปความเห็นของฝ่ ายบริหาร
ผลประกอบการปี 2563 แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น และความสามารถในการดาเนินงานของทุกกลุ่มธุรกิจของ
บ้านปูได้อย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ ยังสามารถเดินหน้าในการสร้างความเติบโตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์ Greener
& Smarter เช่นความสาเร็จในการลงทุนแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ (Barnett) ที่สหรัฐอเมริกาเป็ นอีกก้าวธุรกิจที่
สาคัญในการปรับเปลี่ยนพอร์ตการดาเนินงานของกลุ่มบ้านปู รวมทัง้ การปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทในการควบ
รวมธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงาน ภายใต้การลงทุนและบริหารงานผ่านบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จากัด
แสดงให้เห็นถึงความมุง่ มั่นในการเติบโตธุรกิจพลังงานสะอาดและเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมมากขึน้
ตลอดทัง้ ปี กลุ่มบ้านปู ได้มีการตื่นตัวและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ท่ไี ม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลา มีการดาเนิน
มาตรการต่างๆ เพื่อให้ทกุ ธุรกิจสามารถดาเนินงานได้อย่างราบรื่นต่อเนื่อง และลดผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่
ชะลอตัวลงอย่างมากซึง่ เป็ นผลมาจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยสะท้อนเป็ นผลกาไรจาก
การดาเนินงานก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) จานวน 563 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 20
เทียบกับปี ก่อนหน้า ซึง่ เป็ นผลมาจากราคาถ่านหินและก๊าซธรรมชาติท่ปี รับตัวลง โดย EBITDA จากธุรกิจถ่านหิน
จานวน 340 ล้านเหรียญสหรัฐ (ลดลงร้อยละ 30) ธุรกิจก๊าซธรรมชาติจานวน 54 ล้านเหรียญสหรัฐ (ลดลงร้อยละ 21)
และ ธุรกิจไฟฟ้าจานวน 169 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16) งบการเงินรวมรายงานผลขาดทุนสุทธิจานวน 56
ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งได้รวมผลกาไรจากการแปลงค่างบการเงินจานวน 81 ล้านเหรียญสหรัฐ แม้ว่ามีการแข็งค่าของ
สกุลเงินบาทต่อสกุลเงินเหรียญสหรัฐเทียบกับปี ก่อน ทัง้ นี ้ เนื่องจากการเข้าทาการป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิ
ในการดาเนินงานในต่างประเทศ
สาหรับไตรมาส 4/2563 กลุ่มบริษัทฯ รายงาน EBITDA รวม 181 ล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบด้วย EBITDA จากธุรกิจ
ถ่านหิน 94 ล้านเหรียญสหรัฐ EBITDA จากธุรกิจก๊าซธรรมชาติจานวน 39 ล้านเหรียญสหรัฐ และ EBITDA จากธุรกิจ
ไฟฟ้าจานวน 48 ล้านเหรียญสหรัฐ ในไตรมาสนีผ้ ลการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท ได้พลิกกลับมาเป็ นบวก โดย
รายงานกาไรจากการดาเนินงานรวม 14 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่จากการแข็งค่าขึน้ ของสกุลเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุล
เงินดอลล่าร์ทาให้รบั รูผ้ ลขาดทุนจากการแปลงค่าสกุลเงินจานวน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ ดังนัน้ จึงรายงานผลขาดทุน
สุทธิจานวน 15 ล้านเหรียญสหรัฐ
ธุรกิจแหล่งพลังงาน (Energy Resources) ประกอบด้วย เหมืองถ่านหินประเทศอินโดนีเซีย รายงานปริมาณขาย
จานวน 5.8 ล้านตัน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 34 เป็ นผลมาจากความสามารถในการผลิตที่เพิม่ ขึน้ ของเหมืองขนาดใหญ่
Indominco จึงทาให้ราคาขายเฉลี่ยของกลุ่มเหมืองถ่านหินอินโดนีเซียมีราคาขายเฉลี่ย 53 เหรียญสหรัฐต่อตัน
ปรับตัวเพิ่มขึน้ ร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน สะท้อนถึงความต้องการใช้พลังงานจากถ่านหินที่เพิ่มมากขึน้
ในช่วงเริม่ เข้าสู่อากาศหนาว นอกจากนีย้ งั สามารถคงต้นทุนขายเฉลี่ยที่ระดับต่า อยู่ท่ี 36 เหรียญสหรัฐต่อตัน จึงทาให้
มีอตั รากาไรขัน้ ต้นที่รอ้ ยละ 32 เหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย รายงานปริมาณขายจานวน 3.1 ล้านตัน ลดลง
เล็กน้อยร้อยละ 5 ในขณะที่ยงั คงราคาขายเฉลี่ยที่ระดับ 78 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน และมีตน้ ทุนขายเฉลี่ยที่ 73
เหรียญออสเตรเลียต่อตัน ทัง้ นีไ้ ด้รายงานอัตรากาไรขัน้ ต้นที่รอ้ ยละ 6 เหมืองถ่านหินในประเทศจีน รายงานส่วนแบ่ง
ขาดทุนจานวน 9.6 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็ นผลมาจากการผลิตที่ลดน้อยลง เนื่องจากเผชิญกับความซับซ้อนทาง
ธรณีวิทยาในการดาเนินการผลิต
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ในไตรมาส 4 นีเ้ ป็ นไตรมาสแรกที่ได้มีการรับรูผ้ ลการดาเนินงานของแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ (Barnett) ซึ่ง
รายงานการผลิตจานวน 50.9 พันล้านลูกบาศก์ฟตุ ทาให้ผลการผลิตรวมของธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึน้ อย่างมี
นัยสาคัญ รวมเป็ นปริมาณการผลิตทัง้ สิน้ 65.5 พันล้านลูกบาศก์ฟตุ โดยมีราคาขายเฉลี่ยที่ระดับ 1.18 เหรียญสหรัฐ
ต่อ พันลูกบาศก์ฟตุ (Mcf) ซึง่ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ เนื่องจากเริม่ เข้าสู่ฤดูหนาวและเศรษฐกิจที่เริ่มฟื ้ นตัว
ในส่วนของการดาเนินงานของธุรกิจผลิตไฟฟ้า (Energy Generation) โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (CHPs) ใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนรายงานกาไรจานวน 8.7 ล้านเหรียญสหรัฐ โรงไฟฟ้า HPC รายงานส่วนแบ่งกาไรจานวน 35
ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญจากความสาเร็จในการปรับแผนการดาเนินงาน (recovery plan)
ระหว่างปี เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายค่าความพร้อมจ่าย หรือ EAF ทัง้ ปี ท่รี อ้ ยละ 82 ตามเป้าหมาย รวมทัง้ ยังรับรู ้
เงินชดเชยจากการประกันภัยกรณีเหตุการณ์ภยั พิบตั ิทางธรรมชาติเมื่อเดือนเมษายน 2563 โรงไฟฟ้า BLCP ได้มกี าร
ปิ ดซ่อมบารุงตามแผน และรายงานส่วนแบ่งกาไรจานวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนีโ้ รงไฟฟ้าซานซีล่กู วง(SLG)
ได้ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ในระหว่างขัน้ ตอนการทดสอบการเดินเครื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
จ่ายไฟเชิงพาณิชย์เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในพืน้ ที่
ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนอันประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน รายงานรายได้
จานวน 6.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 8 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เป็ นผลมาจากค่าแดดที่อ่อนลงในช่วงฤดู
หนาว ส่วนธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศญี่ปนุ่ โดยในไตรมาสนี ้ ได้มีการเริ่มเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์
(COD) ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้า Yamagata และ Yabuki ในขณะที่โครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานลม Vin Chau ระยะที่ 1 ในจังหวัดซอกจัง ประเทศเวียดนาม รายงานความคืบหน้าในการก่อสร้างที่รอ้ ยละ 41
ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) ในช่วงปี ท่ผี ่านมาได้มีการผลิตผลิตภัณท์และนาเสนอบริการใน
รูปแบบใหม่ๆ มากมายออกสู่ตลาด เช่น โครงการโซลาร์ลอยนา้ ของภาคเอกชน ขนาด 16 เมกะวัตต์ เพื่อรองรับความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าของลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง การเปิ ดตัวเรือนาเที่ยวพลังงานไฟฟ้า
ทางทะเลลาแรกของไทย (E-ferry) ในเส้นทางภูเก็ต - พังงา และยังได้ต่อยอดไปสู่เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Phuket
Livable City Smart and Safe ในจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย
กลุ่มบ้านปูซง่ึ อยูใ่ นช่วงเปลีย่ นผ่านครัง้ สาคัญ (Banpu Transformation) เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในฐานะผูน้ า
ด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ (International Versatile Energy Provider) โดยตัง้ เป้าในการเร่ง
ความเร็วในการเพิม่ สัดส่วนการลงทุนในพลังงานสะอาด เพื่อการปรับพอร์ตธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ Greener &
Smarter โดยมุ่งเน้นไปยังประเทศที่มีการเติบโตในการใช้พลังงานและมีนโยบายสนับสนุนที่ชดั เจนจากทางภาครัฐ
เพื่อเตรียมพร้อมในการรองรับความต้องการการใช้พลังงานที่เริ่มเห็นสัญญาณการปรับตัวเพิม่ ขึน้ โดยอยู่
ภายใต้กรอบการพัฒนาบนปั จจัยด้านสิ่งแวดล้อม
Governance: ESG)

สังคม

และธรรมาภิบาล(Environmental,

Social

and
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3. การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของบริษัท
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานเปรียบเทียบสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดงั นี ้

สาหรับผลประกอบการในปี 2563 บริษัทฯ รายงานผลขาดทุนสุทธิจานวน 56 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งได้รวมการรับรู ้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปรับโครงสร้าง จานวน 31 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็ นรายการที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียว ที่เกิดจากการ
ปรับโครงสร้างของ BKV Corporation เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็ นรายการที่ไม่เป็ นเงินสด จึงไม่มีผลกระทบต่อ
กระแสเงินสด รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานปกติ ซึ่งหากไม่รวมรายการดังกล่าวแล้ว ผล
ประกอบการในปี 2563 จะทรงตัวอยู่ระดับเดียวกับปี ก่อน ถึงแม้ว่าในปี 2563 สภาพเศรษฐกิจทั่วโลกล้วนได้รบั ผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกและความต้องการในการใช้พลังงานของ
โลก รวมทัง้ การปรับตัวลดลงของราคาตลาดของกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ดา้ นพลังงาน กลุ่มบริษัทบ้านปู ยังคงสามารถมีผล
การดาเนินงานในระดับที่ทรงตัว เมื่อเทียบกับ ปี ก่อน ที่ไม่มีการแพร่ระบาดดังกล่าว โดยในปี 2563 การบริหารความเสี่ยง
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจเป็ นวงกว้างไปทั่วโลก กลุ่มบริษัทได้
ดาเนินมาตรการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อรองรับความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจโลก ตลอดจน
ความผันผวนของราคาตลาดของกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ดา้ นพลังงานในอนาคต
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1. ธุรกิจถ่านหิน

รายได้จากธุรกิจถ่านหิน จานวน 1,878 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 503 ล้านเหรียญสหรัฐหรือร้อยละ 21 เป็ นผลจากการลดลง
ของปริมาณขายถ่านหิน จานวน 1.51 ล้านตันและราคาขายเฉลี่ยของถ่านหินที่ลดลง 11.64 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อเทียบกับปี
ก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ธุรกิจถ่านหินของ
เหมืองในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย

• ปริมาณขาย
ส าหรับ ปี 2563 จ านวน 21.19 ล้า นตั น ลดลง 4.22 ล้า นตั น เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ก่ อ น
เนื่องจากสภาวะฝนที่ตกหนักตลอดทัง้ ปี ตลอดจนอุปสงค์ท่ีล ดลงตามสภาพเศรษฐกิจ
ทั่วโลกจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
• ราคาขายเฉลีย่
ราคาขายเฉลี่ยเท่ากับ 53.79 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากปี ก่อน 11.21 เหรียญสหรัฐต่อ
ตัน หรือคิดเป็ นร้อยละ 17 ซึ่งเป็ นผลจากราคาตลาดของถ่านหินที่ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบ
กับปี ก่อน
• ต้นทุนขายเฉลี่ย
ต้นทุนขายเฉลี่ยต่อตัน 37.76 เหรียญสหรัฐ ลดลงจากปี ก่อน 6.77 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 15 เป็ นผลมาจากการบริหารจัดการทางด้านต้นทุนการผลิตเพื่อรองรับกับความผัน
ผวนของราคาตลาดถ่านหิน ซึ่งการลดต้นทุน ไม่ได้มีผลกระทบต่อคุณภาพของถ่านหิน โดย
บริษัทยังคงรักษามาตรฐานของคุณภาพถ่านหินคงเดิม รวมถึงการพัฒนาคุณภาพให้ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง การลดลงของต้นทุนส่วนใหญ่เป็ นการลดลงของอัตรา
การเปิ ดหน้าดินที่ขุดขนต่อถ่านหิน 1 ตัน จาก 10.89 เท่า เป็ น 10.11 เท่า กอปรกับต้นทุน
นา้ มันเชือ้ เพลิงที่ลดลงอันเป็ นผลจากราคานา้ มันตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้นา้ มันเชือ้ เพลิงในการผลิต โดยสามารถปรับลดอัตราการบริโภคนา้ มัน
เชื ้อเพลิ งต่อการผลิตถ่านหิน ตลอดจนการบริหารค่าใช้จ่ายจากโครงการลดต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายของทัง้ กลุ่มบริษัท
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ธุรกิจถ่านหินของ
เหมืองในประเทศ
ออสเตรเลีย

• ปริมาณขาย
สาหรับปี 2563 จานวน 12.50 ล้านตัน เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนจานวน 2.00 ล้านตัน หรือร้อยละ 19
เนื่องจากในปี ก่อนมีปัญหาด้านธรณี วิทยาส่งผลให้การย้ายเครื่องจักร Longwall ของเหมือง
Mandalong ล่ า ช้า กว่าปกติ และในไตรมาส 4/2562 มี ก ารเพิ่ม สัดส่ วนการถื อ หุ้นของเหมือง
Springvale จาก 50% เป็ น 100% ทาให้มีปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ ในปี นี ้
• ราคาขายเฉลีย่
ราคาขายเฉลี่ยต่อตันเท่ากับ 81.14 เหรียญออสเตรเลีย ลดลง 12.67 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน
หรือคิดเป็ นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยมีรายละเอียดของการขายดังนี ้

• ราคาขายเฉลีย่ ในประเทศและขายส่งออก
ราคาขายเฉลี่ยของถ่านหินในประเทศที่ 78.66 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน ลดลงจานวน0.77
เหรียญออสเตรเลียต่อตัน เป็ นผลจากการลดลงของสัดส่วนการขายภายใต้สญ
ั ญาขายถ่านหินที่มี
ราคาสูง ด้านราคาขายถ่านหินส่งออกมีราคาขายเฉลี่ยที่ 87.79 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน ลดลง
จากปี ก่อน ซึ่งเป็ นไปตามราคาตลาดของถ่านหินที่ปรับตัวลดลง
• ต้นทุนขายเฉลี่ย
ต้นทุนขายเฉลี่ย 76.53 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน ลดลง 4.18 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน เนื่องจาก
ปริมาณการผลิตที่สงู ขึน้ ทาให้ตน้ ทุนต่อหน่วยต่าลงเมื่อเทียบกับปี ก่อน อีกทัง้ บริษัทได้มีมาตรการ
ควบคุมและลดค่าใช้จ่ายมาอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้เห็นอย่างชัดเจนในปี นี ้ ในขณะที่ปัญหาด้าน
ธรณีวิทยาของเหมือง Myuna และ Springvale ทาให้ตน้ ทุนขายเฉลี่ยต่อตันยังคงอยู่ในระดับสูง
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2. ธุรกิจก๊าซ

ธุรกิจก๊าซในประเทศ
สหรัฐอเมริกา

รายได้จากธุรกิจก๊าซ ในปี 2563 จานวน 121 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ จานวน 17 ล้านเหรียญ
สหรัฐ คิดเป็ นร้อยละ 16 ตามรายละเอียดดังนี ้
• ปริมาณการขาย
ปริมาณการขายในปี 2563 จานวน 113.25 พันล้านลูกบาศก์ฟุต เพิ่มขึน้ ร้อยละ 64
จากปี ก่อน เนื่องจากบริษัทเริ่มรับรู ร้ ายได้จากการขายในแหล่งบาร์เน็ตต์ (Barnett)
ตัง้ แต่ไตรมาส 4/2563 จานวน 50.93 พันล้านลูกบาศก์ฟตุ
• ราคาขายเฉลี่ย
ถึงแม้ราคาก๊าซธรรมชาติอา้ งอิง Henry Hub จะลดลงร้อยละ 17 จากปี ก่อน แต่ราคา
ขายเฉลี่ย ที่ 1.06 เหรียญสหรัฐต่อพันลูกบาศก์ฟุต ลดลงร้อยละ 23 เนื่องจากราคา
ขายในแหล่งมาร์เซลลัส (Marcellus) ยังคงได้รบั แรงกดดันในระยะสัน้ จากระดับการ
ผลิตที่ยงั อยู่ในระดับสูง ในขณะที่อุปสงค์เพิ่มขึน้ เพียงเล็กน้อย ส่งผลให้ปริมาณสินค้า
คงคลัง ในแหล่ งยังไม่ ได้ลดลงอย่ างมี นัย สาคัญ อย่ า งไรก็ ตามในไตรมาส 1/2564
ปริมาณสารองเริ่มลดต่าลง ส่งผลให้ราคาขายปรับตัวเพิ่มขึน้ และจะส่งผลบวกต่อ
ราคาขายเฉลี่ยในไตรมาสหน้า
• ต้นทุนขายเฉลี่ย
ต้นทุนขายเฉลี่ย 0.94 เหรียญสหรัฐต่อพันลูกบาศก์ฟุต ลดลงร้อยละ 10 จากปี ก่อน
สาเหตุมาจากการปรับลดอัตราค่าสูญสิน้ ถัวเฉลี่ยในปี 2563 เนื่องจากแหล่งบาร์เน็ตต์
มีอตั ราค่าสูญสิน้ ต่อหน่วยที่ต่ากว่าแหล่งมาร์เซลลัส
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3. ธุรกิจไฟฟ้ า

รายได้จากธุรกิจไฟฟ้า จานวน 197 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็ นร้อยละ 9 ของรายได้รวม ประกอบด้วยรายได้จากโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนร่วมและพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีรายละเอียดดังนี ้
โรงไฟฟ้ าพลัง
ความร้ อนร่วมใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

รายได้จากการขายไฟฟ้ า ไอน ้าและอื่ นๆของ 3 โรงไฟฟ้ าพลังความร้อนร่ วมในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จานวน 170 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ จานวน 16 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับปี
ก่อน ส่วนใหญ่มาจากปริมาณขายไฟฟ้าและไอนา้ ที่เพิ่มขึน้ ดังมีรายละเอียดดังนี ้
• ปริมาณการขาย
ปริมาณขายไฟฟ้า จานวน 1,563 กิกะวัตต์ช่วั โมง เพิ่มขึน้ 68 กิกะวัตต์ช่วั โมง จากปี ก่อน และ
ปริมาณขายไอนา้ จานวน 6.2 ล้านตัน เพิ่มขึน้ 0.95 ล้านตัน เมื่อเทียบกับปี ก่อน จากความ
ต้องการของลูกค้าที่มากขึน้ ของโรงไฟฟ้า Zouping และ Luannan ทาให้ปริมาณการขาย
ไฟฟ้าและไอนา้ เพิ่มขึน้ จากปี ก่อน
• ราคาขายเฉลี่ย
ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยจานวน 0.36 หยวนต่อกิโลวัตต์ช่วั โมงเท่ากับปี ก่อน
• ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายจ านวน 135 ล้านเหรี ยญสหรัฐ เพิ่ มขึ น้ 0.7 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ผลิ ตที่ มากขึ น้
โดยเฉพาะ Zouping ที่มีการผลิตไฟฟ้าและไอนา้ เพิ่มขึน้ กว่า 20% เมื่อเทียบกับปี ก่อน และ
จากปริมาณการใช้ถ่านหินที่เพิ่มขึน้ จากการผลิตจานวน 0.06 ล้านตัน สุทธิกบั การลดลงของ
ต้นทุนถ่านหินที่เป็ นเชือ้ เพลิงหลักของโรงไฟฟ้า ต้นทุนเฉลี่ยถ่านหินในปี 2563 เท่ากับ 572
หยวนต่อตัน (ปี 2562: 599 หยวนต่อตัน) ลดลง 27 หยวนต่อตัน หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 5
เมื่อเทียบกับปี ก่อน

โรงไฟฟ้ าพลังแสงอาทิตย์
ในสาธารณรัฐประชาชน
จีน

รายได้จากการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน 27
ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ จานวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ เทียบกับปี ก่อน ดังมีรายละเอียดดังนี ้
• ปริมาณการขาย
การเพิ่มขึน้ ของปริมาณการขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็ นผลจาก Jixin เริ่ม
ดาเนินงานเต็มปี ต่างจากปี 2019 ที่เริ่มดาเนินงานในช่วงเดือนกรกฎาคม
• ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ย
ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ท่ี 0.83 หยวน เท่ากับปี ก่อน
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• ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายเพิ่มขึน้ จานวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงการ
เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยงานราชการและเป็ นไปตามมาตรฐานของกลุ่มบริษัท
รวมถึงการเพิ่มขึน้ ของต้นทุนขายของ Jixin ที่เริ่มดาเนินงานเต็มปี
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จานวน 224 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 21 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็ นร้อย
ละ 8 ส่ วนใหญ่ เป็ นผลมาจากกลุ่มบริษัทได้ดาเนินการควบคุมและลดค่าใช้จ่าย เพื่ อรองรับ
สภาวการณ์ถดถอยของสภาพเศรษฐกิจในวงกว้าง โดยค่าใช้จ่ายที่ลดลงส่วนใหญ่เป็ นค่าที่ปรึกษา
และค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ รวมถึงค่าเดินทางทัง้ ในประเทศและต่างประเทศเป็ นหลัก

ค่าภาคหลวง

ค่าภาคหลวง 183 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 58 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็ นร้อยละ 24 ประกอบด้วย
ค่าภาคหลวงของเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซียลดลง จานวน 62 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมาจากทัง้
ปริมาณขายและราคาขายของถ่านหินที่ลดลง เมื่อเทียบกับปี ก่อน ในขณะที่ค่าภาคหลวงของ
เหมืองในประเทศออสเตรเลียเพิ่มขึน้ จานวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมาจากปริมาณขายของถ่าน
หินที่เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับปี ก่อน

การรับรู้ส่วนแบ่งกาไร
จากการลงทุนในการ
ร่วมค้ าและบริษัทร่วม

การรับรูส้ ่วนแบ่งกาไรจากการลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจานวน 135 ล้านเหรียญสหรัฐ
ลดลง 71 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็ นร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) รับรู ส้ ่วนแบ่งกาไรของโรงไฟฟ้า BLCP จานวน 17 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 10 ล้าน
เหรียญสหรัฐ สาเหตุหลักมากจากการปรับปรุงรายการสินทรัพย์ภาษี เงินได้ท่ีเกิดจาก
ลูกหนีส้ ญ
ั ญาเช่าภายใต้สญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้า และจากการแปลงค่าสินทรัพย์จากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทเป็ นเงินสกุลเหรียญสหรัฐตามหลักการภาษี
2) รับรู ส้ ่วนแบ่งกาไรของโรงไฟฟ้าหงสาและเหมืองภูไฟในสาธารณรัฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาวจานวน 103 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 12 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับ
ปี ก่อน โดยในปี นีส้ ่วนใหญ่เพิ่มขึน้ จากการได้รบั เงินประกันความเสียหายจากเหตุการณ์
ภัยธรรมชาติ จานวน 7 ล้านเหรียญสหรัฐ และรับรูก้ าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจานวน 6
ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่ผลประกอบการลดลง จานวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการ
หยุดเดินเครื่องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพประจาปี ของหน่วยผลิตที่ 3
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3) รับรูส้ ่วนแบ่งกาไรของเหมืองถ่านหินในประเทศจีน จานวน 23 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง
69 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็ นผลมาจากปริมาณขายและราคาขายที่ลดลงตามราคา
ตลาดของถ่านหินและสถานการณ์ COVID-19

รายได้ อื่นๆ

รายได้อื่นๆ 155 ล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบด้วยรายการดังนี ้
1) กาไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน จานวน 81 ล้านเหรียญสหรัฐ แม้ว่ามีการแข็งค่าของเงิน
สกุลบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐ เทียบกับปี ก่อน ทั้งนี ้ กลุ่มบริษัทได้นาการบัญชีเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงสาหรับเงินลงทุนสุทธิในการดาเนินงานในต่างประเทศ มาถือปฏิบั ติ
ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ซึ่งเป็ นการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนของกลุ่มบริษัท อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 30.04
บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : 30.15 บาท)
2) กาไรสุทธิจากอนุพนั ธ์ทางการเงิน จานวน 23 ล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบด้วย
• กาไรสุทธิ ท่ีเกิดขึน้ จริง จานวน 11 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็ นกาไรที่ เกิดจาก
สัญญาแลกเปลี่ยนราคาซือ้ ขายถ่านหินล่วงหน้า จานวน 26 ล้านเหรียญ
สหรัฐ สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจานวน 6 ล้านเหรียญ
สหรัฐ และสัญ ญา Cross Currency Swap จ านวน 9 ล้า นเหรี ย ญสหรัฐ
และสัญญาแลกราคาซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติ จานวน 11 ล้านเหรียญสหรัฐใน
ขณะที่ รับ รู ข้ าดทุน สุท ธิ ท่ี เ กิ ด ขึ น้ จริง จากสัญ ญาซื อ้ ขายน ้า มัน ล่ ว งหน้า
จ านวน 25 ล้า นเหรีย ญสหรัฐ และสัญ ญาการแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบีย้
จานวน 16 ล้านเหรียญสหรัฐ
• กาไรสุทธิท่ียงั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์
ทางการเงิน ณ วันสิน้ ปี จานวน 12 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่ เกิดจาก
สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า จานวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ
และสัญญาแลกราคาซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติ จานวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ
3) รายได้ค่าบริหารจัดการและอื่นๆ จานวน 51 ล้านเหรียญสหรัฐ มีรายละเอียดดังนี ้
• รายได้ดอกเบีย้ รับ จานวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ
• รายได้จากเงินปั นผล จานวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ
• กาไรจากการปรับปรุ งการซือ้ เหมือง Springvale จานวน 10 ล้านเหรียญ
สหรัฐ
• เงิ น สนับ สนุ น จากรัฐ บาลในสาธารณรัฐ ประชาชนจี น ส าหรับ การผลิ ต
ไอนา้ ร้อนให้แก่ชมุ ชนรวมถึงค่าเชื่อมต่อท่อส่งไอนา้ จานวน 10 ล้านเหรียญ
สหรัฐ
• รายได้จากการขายเถ้าถ่านและวัสดุเหลือใช้ของเหมืองและโรงไฟฟ้ารวมถึง
รายการอื่นๆ จานวน 19 ล้านเหรียญสหรัฐ
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ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล

ภาษี เงินได้นิติบุคคลจานวน 9 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจานวน 69 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่
มาจาก
1) ภาษีเงินได้นิติบคุ คลที่ลดลง จานวน 60 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็ นไปตามผลกาไรจาก
การดาเนินงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อน
2) การลดลงของภาษี เงินได้หกั ณ ที่จ่าย จานวน 12 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการลดลง
ของภาษีหกั ณ ที่จ่ายจากเงินปั นผลรับในระหว่างปี
3) การเพิ่มขึน้ ของภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สุทธิ จานวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ อันเป็ นผลจาก
การปรับลดลงของสินทรัพย์ภาษี เงินได้รอตัดบัญชีของกลุ่มบริษัทย่อยในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ซึ่งเป็ นผลจากการออกมาตรการของภาครัฐเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่ า (COVID-19) ในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย โดยให้ลดอัตราภาษี เงินได้นิติบุคคลจากเดิมที่อัตราร้อยละ 25 เป็ นอัตรา
ร้อยละ 22 ในปี 2020 และ 2021 และอัตราร้อยละ 20 ในปี 2022
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4. งบแสดงฐานะการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน รวม ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563 เปรี ย บเทีย บกั บ งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2562

4.1 สินทรัพย์รวมจานวน 9,377 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 1,308 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึน้ และลดลงที่มีสาระสาคัญดังนี ้

•

เงินสดและเงินฝากธนาคารจานวน 730 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 297 ล้านเหรียญสหรัฐ (คาอธิบายในข้อ 5
เรื่องงบกระแสเงินสดรวม)

•

เงินลงทุนระยะสัน้ ลดลงทัง้ จานวน 110 ล้านเหรียญสหรัฐ เกิดจากการจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทางการเงิน
ที่ วัด มูลค่ า ด้ว ยมูลค่ า ยุติ ธ รรมผ่ า นกาไรหรื อ ขาดทุน จ านวน 3 ล้า นเหรี ย ญสหรัฐ และจัด ประเภทเป็ น
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ายจานวน 107 ล้านเหรียญสหรัฐ จากผลกระทบ
ของมาตรฐานบัญชีใหม่ ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
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•

สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน จานวน 11 ล้านเหรียญสหรัฐ เกิด
จากการจัดประเภทจากเงินลงทุนระยะสัน้ จานวน จานวน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ จากผลกระทบของมาตรฐาน
บัญชีใหม่ ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และในระหว่างปี มีการลงทุนเพิ่มจานวน 35 ล้านเหรียญสหรัฐ
ไถ่ถอนจานวน 28 ล้านเหรียญสหรัฐ และกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดขึน้ จริงจากการแปลงค่างบ
การเงิน ณ วันสิน้ ปี จานวน 0.6 ล้านเหรียญสหรัฐ

•

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธี ราคาทุนตัดจาหน่าย จานวน 0.16 ล้านเหรียญ เกิดจากการจัด
ประเภทจากเงินลงทุนระยะสัน้ จานวน 107 ล้านเหรียญสหรัฐ จากผลกระทบของมาตรฐานบัญชีใหม่ ฉบับที่
9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และในระหว่างปี มีการลงทุนเพิ่ม จานวน 45 ล้านเหรียญสหรัฐ ไถ่ถอน จานวน
147 ล้านเหรียญสหรัฐ และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดขึน้ จริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วัน
สิน้ ปี จานวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ

•

เงินปั นผลค้างรับที่คาดว่าจะได้รบั ภายในหนึ่งปี และส่วนที่เกินกว่าหนึ่งปี จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันจานวน 26
ล้านเหรียญสหรัฐและ 10 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามลาดับ เป็ นเงิ นปั นผลค้างรับจากการร่วมค้าซึ่งดาเนินธุรกิจ
ไฟฟ้าในประเทศ เพิ่มขึน้ สุทธิ 15 ล้านเหรียญสหรัฐ เกิดจากรายการดังต่อไปนีใ้ นระหว่างปี
1) การลดลง จานวน 60 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการได้รบั เงินปั นผล
2) การเพิ่มขึน้ จานวน 73 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการประกาศจ่ายเงินปั นผล
3) การเพิ่มขึน้ จากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วันสิน้
ปี จานวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ

•

เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจานวน 1,690 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 205 ล้านเหรียญสหรัฐ คิด
เป็ นร้อยละ 14 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) เพิ่มขึน้ จากการลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจานวน 86 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เป็ นการ
ลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดที่ประเทศสิงคโปร์
2) เพิ่มขึน้ จากการรับรูส้ ่วนแบ่งกาไรจากการลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจานวน 136 ล้านเหรียญ
สหรัฐ
3) ลดลงจากการรับรูเ้ งินปั นผลในระหว่างปี จานวน 73 ล้านเหรียญสหรัฐ
4) เพิ่มขึน้ จากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วันสิน้ ปี
และอื่นๆ จานวน 47 ล้านเหรียญสหรัฐ
5) เพิ่มขึน้ จากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน ที่เริ่มมี
ผลบังคับใช้ทางบัญชีในปี นี ้ จานวน 9 ล้านเหรียญสหรัฐ
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•

สินทรัพย์ทางการเงิน ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือเงินลงทุนอื่น สุทธิ
(ตามที่ได้แสดงไว้ในงบแสดงฐานะทางการเงินในปี ก่อน) จานวน 153 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 9 ล้าน
เหรียญสหรัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) เพิ่มขึน้ จากการการลงทุนเพิ่มในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปนในรู
ุ่
ปแบบ
ของ TK (TOKUMEI KUMIAI) Agreement จานวน 11 ล้านเหรียญสหรัฐ
2) เพิ่มขึน้ จากผลกระทบของการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็ นราคายุติธรรม ตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับใหม่ ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน จานวน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ
3) ลดลงจากการขายคืนโครงการ Aizu Wakamutsu และ Iwate Tono เนื่องจากคู่สญ
ั ญาไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามสัญญาได้ ทาให้มีการจัดประเภทรายการใหม่ไปเป็ นลูกหนีร้ อรับเงินคืน จานวน 20 ล้าน
เหรียญสหรัฐ
4) ลดลงจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วันสิน้ ปี
และอื่นๆ จานวน 12 ล้านเหรียญสหรัฐ

•

ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ – สุท ธิ จ านวน 2,581 ล้า นเหรี ย ญสหรัฐ เพิ่ ม ขึ น้ 631 ล้า นเหรี ย ญสหรัฐ มี
รายละเอียดดังนี ้
1) เพิ่มขึน้ จากการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ของธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจก๊ าซและธุรกิจไฟฟ้า รวม
จานวน 132 ล้านเหรียญสหรัฐ
2) เพิ่มขึน้ จากการซือ้ แหล่งธุรกิจใหม่จานวน 639 ล้านเหรียญสหรัฐ
3) ลดลงจากค่าเสื่อมราคาในระหว่างปี จานวน 220 ล้านเหรียญสหรัฐ
4) เพิ่มขึน้ จากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการแปลงค่างบการเงิน และอื่นๆ
จานวน 86 ล้านเหรียญสหรัฐ
5) ลดลงจากรายการจัดประเภทของสินทรัพย์สิทธิการใช้ จากการนามาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ ฉบับ
ที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2563 จานวน 6 ล้านเหรียญสหรัฐ

•

สินทรัพย์สิทธิการใช้ จานวน 72 ล้านเหรียญสหรัฐ เกิดจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่
ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2563

•

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จานวน 474 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 3 ล้านเหรียญสหรัฐ เกิดจาก การเพิ่มขึน้
ของเงินสนับสนุนจากรัฐบาลค้างรับ สาหรับ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต ย์ในสาธารณรัฐประชาชนจี น
จานวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ การเพิ่มขึน้ ของเงินสดที่มีขอ้ จากัดในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จานวน 5 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ในขณะที่มีการลดลงของสิทธิในการใช้ท่ีดินเป็ นการจัดประเภทใหม่เป็ นสินทรัพย์สิทธิการใช้
จานวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากการใช้สิทธิใน warrant ซึ่งจัดประเภทใหม่เป็ นเงินลงทุน จานวน 9
ล้านเหรียญสหรัฐ และรวมถึงการลดลงของรายการอื่นๆ อีกจานวน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ

หน้า 353

1.2 หนีส้ ินรวมจานวน 6,562 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 1,128 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับหนีส้ ินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึน้ และลดลงที่มีสาระสาคัญดังนี ้

•

เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน จานวน 828 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 373 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการกูเ้ งิน
เพิ่มจานวน 1,389 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่ลดลงจากการชาระคืนเงินกูจ้ านวน 1,032 ล้านเหรียญสหรัฐ และ
เพิ่มขึน้ จากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วันสิน้ ปี จานวน 16
ล้านเหรียญสหรัฐ

•

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึง กาหนดชาระในหนึ่งปี จานวน 675 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 312 ล้าน
เหรียญสหรัฐ จากการจ่ายคืนเงินกูท้ ่ีถึงกาหนดจานวน 301 ล้านเหรียญสหรัฐ และเพิ่มขึน้ จากผลกระทบ
ของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึน้ จริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วันสิน้ ปี จานวน 15 ล้านเหรียญสหรัฐ
ในขณะที่เพิ่มขึน้ จากการจัดประเภทเงินกูร้ ะยะยาวเป็ นเงินกูร้ ะยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี จานวน
598 ล้านเหรียญสหรัฐ

•

ส่วนของหุน้ กูท้ ่ีถึงกาหนดไถ่ถอนในหนึ่งปี จานวน 133 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 43 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง
จากการไถ่ ถ อนหุ้น กู้ใ นระหว่า งปี จ านวน 170 ล้า นเหรี ย ญสหรัฐ และเพิ่ ม ขึ น้ จากผลกระทบของอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วันสิน้ ปี จานวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ และเพิ่มขึน้ จาก
การจัดประเภทหุน้ กูร้ ะยะยาวเป็ นส่วนของหุน้ กูร้ ะยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี จานวน 122 ล้าน
เหรียญสหรัฐ

•

ค่าเปิ ดหน้าดินและขนถ่านหินค้างจ่ายจานวน 60 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 14 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็ นร้อยละ
19 ส่วนใหญ่มาจากค่าเปิ ดหน้าดิน ค่าขุดขน และค่าขนส่งถ่านหินของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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•

เงินกูย้ ืมระยะยาวสุทธิจานวน 2,230 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 434 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็ นร้อยละ 24
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1)

เพิ่มขึน้ จากการกูใ้ นระหว่างปี จานวน 1,020 ล้านเหรียญสหรัฐ

2)

ลดลงจากการจัดประเภทรายการเงินกูร้ ะยะยาวไปเป็ นเงินกูร้ ะยะยาวที่ถึงกาหนดชาระในหนึ่ง ปี
จานวน 598 ล้านเหรียญสหรัฐ

3)

เพิ่มขึน้ จากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วันสิน้ ปี
จานวน 12 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เกิดจากเงินกูย้ ืมสกุลดอลลาร์ออสเตรเลีย ที่เกิดจากการแข็ง
ค่าของเงินสกุลดอลลาร์ออสเตรเลียต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐ โดยอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของเงินสกุ ล
ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 0.7630 (ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 : 0.6981)

•

หุน้ กูส้ ทุ ธิ จานวน 1,517 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 127 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็ นร้อยละ 8 ลดลงจากการจัด
ประเภทหุน้ กูร้ ะยะยาวไปเป็ นส่วนของหุน้ กูร้ ะยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี จานวน 122 ล้านเหรียญ
สหรัฐ และลดลงจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วันสิน้ ปี
จานวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ

•

หนีส้ ินอนุพนั ธ์การเงินที่ถึงกาหนดภายในหนึ่งปี และหนีส้ ินอนุพนั ธ์การเงินสุทธิจานวน 21 ล้านเหรียญสหรัฐ
และ 26 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามลาดับ รวมจานวน 47 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็ นผลจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
ของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ณ วันสิน้ ปี ประกอบด้วยสัญญา Cross Currency Swap จานวน 2 ล้าน
เหรี ย ญสหรัฐ สัญ ญาแลกเปลี่ ย นอัตราดอกเบี ย้ จานวน 28 ล้า นเหรี ย ญสหรัฐ สัญ ญาซื อ้ ขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า จานวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ สัญญาแลกราคาซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติ จานวน 5 ล้าน
เหรียญสหรัฐ และสัญญาแลกราคาซือ้ ขายถ่านหินจานวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ
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1.3 ส่วนของผูถ้ ือหุน้ จานวน 2,815 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 180 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เป็ นผลจาก

•
•
•
•
•
•

•

ลดลงจากขาดทุนสุทธิสาหรับปี 2563 จานวน 56 ล้านเหรียญสหรัฐ
การลดลงจากการจ่ายเงินปั นผลจานวน 97 ล้านเหรียญสหรัฐ
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย ตราสารอนุพนั ธ์ท่ีเป็ นการป้องกันความ
เสี่ยงทางการเงินและการป้องกันความเสี่ยงด้านการลงทุนจานวน 90 ล้านเหรียญสหรัฐ
เพิ่มขึน้ สุทธิจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง โดยการออกหุน้ บุริมสิทธิให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุมจานวนสุทธิ 96 ล้านเหรียญสหรัฐ
เพิ่มขึน้ จากส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยที่แสดงเป็ นเงินตราต่างประเทศและอื่นๆ
จานวน 232 ล้านเหรียญสหรัฐ
เพิ่มขึน้ จากรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ที่ถือปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ทางบัญชีในปี นี ้
จานวน 43 ล้านเหรียญสหรัฐ
เพิ่มขึน้ จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมจานวน 52 ล้านเหรียญสหรัฐ

1.4 อัตราส่วนหนีส้ ินสุทธิ ต่อทุน (Net debt to equity) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 1.47 เท่า (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 : 1.23 เท่า)
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5. งบกระแสเงินสดรวม
งบกระแสเงินสดรวมสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินสดสุทธิเพิ่มขึน้ รวม 297 ล้านเหรียญสหรัฐ (รวม
ผลกาไรของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการแปลงค่า ณ วันสิน้ ปี จานวน 8 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยรายละเอียด
ของแต่ละกิจกรรมมีดงั นี ้

5.1 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน จานวน 211 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีสาระสาคัญดังนี ้
• รับเงินจากการขายถ่านหิน จานวน 2,136 ล้านเหรียญสหรัฐ
• จ่ายชาระเจ้าหนี ้ จานวน 1,415 ล้านเหรียญสหรัฐ
• จ่ายดอกเบีย้ จานวน 215 ล้านเหรียญสหรัฐ
• จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุ คลจานวน 78 ล้านเหรียญสหรัฐ
• เงินรับจากภาษีเงินได้จานวน 11 ล้านเหรียญสหรัฐ
• จ่ายค่าภาคหลวงจานวน 172 ล้านเหรียญสหรัฐ
• เงินจ่ายอื่นๆ จานวน 56 ล้านเหรียญสหรัฐ
5.2 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จานวน 694 ล้านเหรียญสหรัฐมีสาระสาคัญดังนี ้
• ลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ และในโครงการระหว่างดาเนินการ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินใหม่ ใน
สหรัฐอเมริกา จานวน 632 ล้านเหรียญสหรัฐ
• ลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด และธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปนุ่ จานวน 97 ล้านเหรียญสหรัฐ
• เงินสดจ่ายสาหรับค่าใช้จ่ายในการสารวจและพัฒนารอตัดบัญชี จานวน 183 ล้านเหรียญสหรัฐ
• เงินสดจ่ายสาหรับการปรับโครงสร้างการลงทุน จานวน 8 ล้านเหรียญสหรัฐ
• เงินสดจ่ายสาหรับเงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จานวน 48 ล้านเหรียญสหรัฐ
• เงินสดจ่ายสาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน จานวน 35 ล้านเหรียญ
สหรัฐ
• เงินสดรับสาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน จานวน 28 ล้าน
เหรียญสหรัฐ
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• เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ายจานวน 102 ล้านเหรียญสหรัฐ
• เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จานวน 19
ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นเงินลงทุนในประเทศญี่ปนุ่
• เงินปั นผลรับจากบริษัทร่วมค้าและจากเงินลงทุนอื่น จานวน 62 ล้านเหรียญสหรัฐ
• ดอกเบีย้ รับและอื่นๆ จานวน 98 ล้านเหรียญสหรัฐ
5.3 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จานวน 772 ล้านเหรียญสหรัฐประกอบด้วย
• เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสัน้ ระยะยาวจากสถาบันการเงิน จานวน 2,412 ล้านเหรียญสหรัฐ
• จ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะสัน้ ระยะยาวจากสถาบันการเงิน หุน้ กูแ้ ละเจ้าหนีส้ ญ
ั ญาเช่าการเงิน จานวน 1,542
ล้านเหรียญสหรัฐ
• เงินปั นผลจ่าย จานวน 97 ล้านเหรียญสหรัฐ
• เงินสดจ่ายสาหรับหุน้ ทุนซือ้ คืนของบริษัทย่อย จานวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ
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การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
ล้านเหรียญสหรัฐ
8,454

2561

9,377

สิ น ทรัพ ย์ร วม ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563 จ านวน 9,377 ล้า น
เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 1,308 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็ นร้อย
ละ 16 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

2563

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทได้เปลี่ยนนโยบายการ
บัญชีสาหรับการแปลงมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์และ
หนี ้ สิ น ที่ เ กิ ด จากการปรั บ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมที่ เ กิ ด จากการซื ้อ
หน่วยงานในต่างประเทศ และได้นามาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นที่ เกี่ ยวกั บเครื่ องมื อทางการเงิ น (TAS 32, TFRS 7 และ
TFRS 9) และสัญญาเช่ า (TFRS 16) มาถื อ ปฎิ บัติ ตั้ง แต่ วัน ที่ 1
มกราคม 2563 กลุ่ม บริษั ท ได้ท าการปรับ ปรุ งรายการและจัด
ประเภทรายการใหม่ตามข้อกาหนดของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่ในยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ของ
งบแสดงฐานะการเงิน

8,069

2562

สินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 297 ล้านเหรียญสหรัฐ จากเงินปั นผลค้างรับจานวน 26
ล้านเหรียญสหรัฐ การลงทุนในบริษัทร่วมค้าและบริษัทร่วมเพิ่มขึน้ จานวน 205 ล้านเหรียญสหรัฐ เช่น ในธุรกิจพลังงาน
สะอาดที่ประเทศสิงคโปร์ และจากการรับรูส้ ่วนแบ่งกาไรจากการลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจานวน 136 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) เพิ่มขึน้ จานวน 631 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการซือ้ แหล่งธุรกิจก๊าซธรรมชาติแหล่งใหม่
(Barnett) และจากการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ของธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจก๊าซและธุรกิจไฟฟ้า

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
ล้านเหรียญสหรัฐ
3,175
2,635

2561

2562

2,815

2563

ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 2,815
ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 180 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็ น
ร้อ ยละ 7 เมื่ อ เที ย บกั บ ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 เพิ่ ม ขึ น้
จากส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยที่แสดง
เป็ นเงินตราต่างประเทศและอื่นๆ จานวน 232 ล้านเหรียญสหรัฐ
เพิ่มขึน้ จากรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั ด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 9
เรื่องเครื่องมือทางการเงิน ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ทางบัญชีในปี 2563
จานวน 43 ล้านเหรียญสหรัฐ
ในขณะที่ลดลงจากขาดทุนสุทธิสาหรับปี 2563 จานวน 56 ล้าน
เหรี ย ญสหรั ฐ จากการเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
หลักทรัพย์เผื่อขาย ตราสารอนุพนั ธ์ท่ีเป็ นการป้องกันความเสี่ยง
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ทางการเงินและการป้องกันความเสี่ยงด้านการลงทุน จานวน 90
ล้านเหรียญสหรัฐ และจากเงินปั นผลจ่ายจานวน 97 ล้านเหรียญ
สหรัฐ

รายได้จากการขายรวม
ล้านเหรียญสหรัฐ
3,481
2,759
2,283

รายได้จ ากการขายส าหรับ ปี 2563 มี ร ายได้ร วม 2,283 ล้า น
เหรียญสหรัฐ จากรายได้ธุรกิจถ่านหินจานวน 1,878 ล้านเหรียญ
สหรัฐ จากธุรกิจก๊าซจานวน 121 ล้านเหรียญสหรัฐ ธุรกิจไฟฟ้า
และไอนา้ 197 ล้านเหรียญสหรัฐ และรายได้อื่นๆ 88 ล้านเหรียญ
สหรัฐ
โดยมีปริมาณขายถ่านหินสาหรับปี 2563 จานวน 34.7 ล้านตัน
จากเหมืองในประเทศอินโดนีเซีย 21.2 ล้านตัน จากเหมืองใน
ประเทศออสเตรเลีย 12.5 ล้านตัน

2561

2562

2563

กาไรขั้นต้นรวม
กาไรขัน้ ต้นสาหรับปี 2563 จานวน 460 ล้านเหรียญสหรัฐ
อัตราส่วนการทากาไรขัน้ ต้นต่อยอดขายรวม (Gross Profit
Margin) สาหรับปี 2563 คิดเป็ นร้อยละ 20 โดยธุรกิจถ่านหินมี
อัตรากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 21 ธุรกิจก๊าซมีอตั รากาไรขัน้ ต้นร้อยละ
11 และธุรกิจไฟฟ้ามีอตั รากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 25

ล้านเหรียญสหรัฐ
1,228

708
460

2561

2562

2563
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กาไร (ขาดทุน) สุทธิรวม
สาหรับปี 2563 มีผลขาดทุนสุทธิจานวน 56 ล้านเหรียญสหรัฐ โดย
เป็ นผลจากเศรษฐกิจโลกในปี 2563 ที่อ่อนตัวลงจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด -19) อีกทั้งจากราคาถ่าน
หินและราคาก๊าซธรรมชาติท่ปี รับตัวลดลงจากต้นปี 2562

ล้านเหรียญสหรัฐ
205

-14
2561

2562

-56
2563

ในขณะที่ในช่วงระหว่าปี 2563 ภาวะค่าเงินบาทที่อ่อนค่าเมื่อเทียบ
กับเงินสกุลเหรียญสหรัฐ ทาให้เกิดผลกาไรจากการแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนจานวน 81 ล้านเหรียญสหรัฐ และกาไรจากตราสาร
อนุพนั ธ์ทางการเงินจานวน 23 ล้านเหรียญสหรัฐ

กาไรจากการดาเนินงานก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA)
สาหรับปี 2563 บริษัทฯ มีกาไรจากการดาเนินงานก่อนดอกเบีย้
ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จา่ ยตัดจ่าย (EBITDA) จานวน 563
ล้านเหรียญสหรัฐ

ล้านเหรียญสหรัฐ
1,178

701
563

2561

2562

โดยแบ่งเป็ น EBITDA จากธุรกิจถ่านหิน 340 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
EBITDA จากธุรกิจก๊าซธรรมชาติจานวน 54 ล้านเหรียญสหรัฐ
และEBITDA จากธุรกิจไฟฟ้าจานวน 169 ล้านเหรียญสหรัฐ

2563
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กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้
สาหรับ ปี 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิต่อหุน้ 0.011 เหรียญ
สหรัฐต่อหุน้

เหรียญสหรัฐต่อหุ้น

0.040

-0.003
2561

2562

-0.011
2563

อัตราส่วนหนีส้ นิ สุทธิต่อทุน
เท่า
1.47
1.23
1.02

2561

2562

2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีอตั ราส่วนหนีส้ ินสุทธิต่อทุนอยูท่ ่ี
1.47 เท่า
โดยมีหนีส้ ินที่มีภาระผูกพันดอกเบีย้ จานวน 5,383 ล้านเหรียญ
สหรัฐ เพิ่มขึน้ จากปี 2562 จานวน 949 ล้านเหรียญสหรัฐ จากเงิน
กู้ยื ม เพิ่ ม ขึ น้ จ านวน 2,409 ล้า นเหรี ย ญสหรัฐ ในขณะที่ มี ก าร
ลดลงจากการชาระคืนเงินกูแ้ ละชาระคืน หุ้นกู้ท่ีครบกาหนดไถ่
ถอนในระหว่างปี จานวน 1,503 ล้านเหรียญสหรัฐ และเพิ่มขึน้
จากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการแปลง
ค่างบการเงิน ณ วันสิน้ งวด จานวน 43 ล้านเหรียญสหรัฐ
ขณะที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 มีจานวน 742 ล้านเหรียญสหรัฐ
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ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
1. สรุ ปรายงานของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) (บริษัท) และ
บริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และผลการดาเนินงานรวม
และผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สนิ ้ สุดวันเดียวกัน โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินทีต่ รวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย
•
•
•
•
•

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสาหรับปี สนิ ้ สุดวันเดียวกัน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการสาหรับปี
สิน้ สุดวันเดียวกัน
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สนิ ้ สุดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีท่สี าคัญและ
หมายเหตุเรื่องอื่นๆ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็ นอิสระจากกลุม่ กิจการและบริษัทตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีท่กี าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความ
รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ
ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านีข้ า้ พเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ขี า้ พเจ้าได้รบั
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งต่างๆ
ที่มีนยั สาคัญที่สดุ ตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปั จจุบนั
ข้าพเจ้าได้นาเรื่องเหล่านีม้ าพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้ นี ้ ข้าพเจ้า
ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่องเหล่านี ้
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การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 เรื่องประมาณการ
ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องกิ จ การภายในกลุ่ ม ในประเทศออสเตรเลี ย
ทางบัญชี ที่ ส าคัญ ข้อสมมติ ฐานและการใช้ดุลยพิ นิ จ และ
เป็ นผูป้ ฏิบัติงานตรวจสอบเรื่องนี ้ ข้าพเจ้าได้วางแผนการตรวจสอบ
ข้อ 20 เรื่องค่าความนิยม
ของกลุ่มกิจการโดยรวมและสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้แก่ผูส้ อบบัญชี
ภายในกลุ่ม นอกจากนี ้ ข้าพเจ้าทาความเข้าใจและประเมินผลงาน
ณ วันที่ 31 ธั นวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิ จการมี ค่ าความนิ ยม
ของผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวเพื่อให้ได้รบั เอกสารการตรวจสอบที่เพียงพอ
ซึ่งมูลค่าตามบัญชีจานวน 446.75 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็ นร้อย
และเหมาะสมเกี่ ยวกับการทดสอบการด้อยค่ าของค่ าความนิ ยม
ละ 5 ของมู ล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ ร วมในงบการเงิ น รวม โดย
ที่ เกิ ดขึ น้ จากการซื อ้ ธุ รกิ จเหมื องถ่ านหิ นในประเทศออสเตรเลี ย
ค่าความนิยมส่วนใหญ่เกิดจากการซือ้ ธุรกิจเหมืองและโรงไฟฟ้า
นอกจากนี ้ ข้าพเจ้าประเมิ นความเหมาะสมของการระบุ หน่ วย
ในต่ างประเทศ ทั้งนี ้ ค่ าความนิ ยมส่ วนมากจ านวน 372.05
สิ น ทรั พ ย์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด เงิ น สดของกลุ่ ม กิ จ การ รวมถึ ง ประเมิ น
ล้านเหรียญสหรัฐ เกิดจากการซือ้ ธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศ
การควบคุมในกระบวนการทดสอบการด้อยค่าของกลุ่มกิจการ
ออสเตรเลีย
ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมที่ผบู้ ริหาร
ผูบ้ ริหารทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็ นประจาทุกปี
จัดทาขึน้ ดังนี ้ ซึ่งข้าพเจ้าได้ประเมินผลงานดังกล่าวแล้ว
การทดสอบการด้อยค่านั้นจัดทาในระดับของหน่วยสินทรัพย์
• หารื อกั บผู้บริ หารเพื่ อ ท าความเข้าใจข้อ สมมติ ฐานที่ ผู้ บริ ห าร
ที่ก่อให้เกิดเงินสด และคานวณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รบั คืน
ใช้ในการทดสอบการด้อยค่า และประเมินขั้นตอนในการทดสอบ
ด้วยวิธีมูลค่าจากการใช้ ซึ่งการคานวณมูลค่าจากการใช้ต้อง
การด้อยค่ารวมถึงข้อสมมติฐานที่ใช้เพื่อให้ม่ ันใจว่าผู้บริ หารใช้
อาศัยดุลยพินิจที่สาคัญของผูบ้ ริหารในการประมาณการผลการ
ขัน้ ตอนและข้อสมมติฐานดังกล่าวอย่างสอดคล้องกันในกลุ่มกิจการ
ดาเนินงานในอนาคตและประมาณการกระแสเงินสด รวมถึง
• สอบถามผูบ
้ ริหารในเชิงทดสอบเกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่สาคัญ
การใช้อัตราการคิดลดที่เหมาะสม ในการคิดลดกระแสเงินสด
ที่ ผู้ บ ริ ห ารใช้ ใ นการทดสอบการด้ อ ยค่ า ของค่ า ความนิ ย ม
ข้อ สมมติ ฐานที่ ส าคัญที่ ใช้ในการค านวณมูลค่ าจากการใช้
โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ ยวกับราคาถ่านหินในตลาดโลก ประมาณ
ประกอบด้วย แนวโน้มของราคาถ่านหินและราคาก๊าซธรรมชาติ
การอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แผนการผลิต โครงสร้าง
ในตลาดโลก ประมาณการปริ ม าณส ารองถ่ า นหิ น และ
ต้นทุน และอัตราการคิดลด รวมทัง้ การเปรียบเทียบข้อสมมติฐาน
ก๊าซธรรมชาติ แผนการผลิต โครงสร้างต้นทุน อัตราการเติบโต
ที่สาคัญกับประมาณการราคาขายของถ่านหินในตลาดโลกและ
และอัตราคิดลดที่ใช้ในการคิดลดประมาณการกระแสเงินสด
ประมาณการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากแหล่งข้อมูล
ภายนอก และแผนการทาเหมืองและแผนธุรกิจที่ได้รบั อนุมตั ิแล้ว
ทัง้ นี ้ จากการทดสอบการด้อยค่าประจาปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการ
• ประเมินความสมเหตุสมผลของแผนการทาเหมืองและแผนธุรกิจ
ไม่ ไ ด้ ร ั บ รู ้ผ ลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ของค่ า ความนิ ย ม
โดยเปรียบเทียบแผนของปี พ.ศ. 2563 กับผลลัพธ์ที่เกิดขึน้ จริง
ในงบการเงินรวมสาหรับปี
• ประเมินอัตราคิดลดโดยการพิจารณาเทียบกับ ข้อมูลของบริษัท
ที่ อ ยู่ ในอุ ตสาหกรรมเดี ยวกั นที่ สามารถอ้างอิ งได้ จ ากข้อ มูล
ที่เปิ ดเผยโดยทั่วไปเพื่อให้ม่ นั ใจว่าอัตราคิดลดที่ผูบ้ ริหารใช้อยู่
ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้
• ทดสอบการวิ เคราะห์ความอ่ อนไหวของข้อสมมติ ฐานที่ ส าคัญ
เพื่อประเมินหาปั จจัยที่มีผลต่อการวิเคราะห์ความอ่อนไหวและ
ผลกระทบที่เป็ นไปได้จากการเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐาน
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ข้าพเจ้าให้ความสนใจในเรื่องมูลค่าของค่าความนิยมที่เกิดขึน้
จากการปฏิ บัติ งานดังกล่ าว ข้าพเจ้าพบว่ าข้อสมมติฐานสาคัญที่
จากการซือ้ ธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย เนื่องจาก
ผูบ้ ริหารใช้ในการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของค่าความนิยม
ความมีสาระสาคัญของตัวเลข และการกาหนดประมาณการ
มีความสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับหลักฐานสนับสนุน
ของมูลค่าจากการใช้ที่ตอ้ งอาศัยข้อสมมติฐานในการคานวณ
เป็ น จ านวนมาก อี ก ทั้ง การก าหนดข้อ สมมติ ฐ านดัง กล่ า ว
ขึ ้น อยู่ กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ที่ ส าคั ญ ของผู้บ ริ ห ารในการประเมิ น
ความเป็ นไปได้ของแผนธุรกิจในอนาคต
การซือ้ แหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15.1 ง) เรื่องการซือ้
ผู้ส อบบัญ ชี ข องกิ จ การภายในกลุ่ม ในประเทศสหรัฐ อเมริ ก า
แหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์
เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบเรื่องนี ้ ข้าพเจ้าได้วางแผนการตรวจสอบ
ของกลุ่มกิจการโดยรวมและสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้แก่ผสู้ อบบัญชี
ในระหว่างปี สิ น้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิ จการ
ภายในกลุ่ม นอกจากนี ้ ข้าพเจ้าทาความเข้าใจและประเมินผล
ได้ทาการซือ้ สัดส่วนผลประโยชน์ในบริเวณแหล่งก๊าซธรรมชาติ
งานของผูส้ อบบัญชีดังกล่าวเพื่อให้ได้รบั หลักฐานการตรวจสอบ
บาร์เนตต์โดยมีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ น้ จ านวน 509.50 ล้าน
ที่เพียงพอและเหมาะสม
เหรียญสหรัฐ
ผูบ้ ริหารเลือกปฏิบตั ิตามทางเลือกการทดสอบการกระจุกตัว
(the concentration test) ที่ อ นุ ญ าตให้ ก ลุ่ม กิ จ การท าการ
ประเมินอย่างง่ายว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ที่ซือ้ มา
นั้น ไม่ ก่ อ ให้เ กิ ด เป็ น ธุ ร กิ จ หรื อ ไม่ ที่ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2563
เรื่องการรวมธุรกิจ ซึ่งกลุ่มกิจการนามาถือปฏิบัติก่อนวันที่มี
ผลบังคับใช้ ทั้งนี ้ ผูบ้ ริหารพิจารณาว่าการจ่ายซือ้ แหล่งก๊าซ
ธรรมชาติบาร์เนตต์ดังกล่าวถือเป็ นการซือ้ สินทรัพย์เนื่องจาก
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์รวมที่ถูกซือ้ เกือบทัง้ หมดกระจุกตัว
อยู่ที่ปริมาณสารองที่พิสจู น์แล้ว ดังนัน้ ผูบ้ ริหารจึงนาหลักการ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 มาถือปฏิบตั ิ
สาหรับวิธีการวัดมูลค่าและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของปริมาณสารองที่พิสูจ น์แ ล้ว ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ และประมาณการหนีส้ ินค่ารือ้ ถอนที่ได้รบั มาจากการ
ซือ้ ดังกล่าว ซึ่งผูบ้ ริหารใช้ผปู้ ระเมินอิสระที่เป็ นบุคคลภายนอก
ในการประเมิน

ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวปฏิบตั ิงานดังต่อไปนีเ้ พื่อให้ได้หลักฐานเกี่ยวกับ
การประเมินของผูบ้ ริหารในเรื่องวิธีการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการซือ้
แหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ดงั กล่าวและการปั นส่วนราคาในมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา ซึ่งข้าพเจ้าได้ประเมินผลงาน
ดังกล่าวแล้ว
•

•

•

•

สอบทานการประเมินของฝ่ ายบริหารถึงการระบุว่าสินทรัพย์
ที่ได้มาสุทธิเข้าเงื่อนไขของการซือ้ สินทรัพย์ไม่ใช่การซือ้ ธุร กิจ
ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
ประเมินความรู ค้ วามสามารถ คุณ สมบัติ และประสบการณ์
ในอดีตของผูป้ ระเมินอิสระซึ่งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญที่ผบู้ ริหารใช้
ประเมินความเหมาะสมของการระบุสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา
และหนีส้ ินที่รบั มา ณ วันที่ซือ้ สินทรัพย์ รวมถึงประเมินขัน้ ตอน
การกาหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้สทุ ธิ
และการปันส่วนราคาซือ้ ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรม
ประเมิ น ราคาซื อ้ โดยรวมถึ ง มูล ค่ า ยุติ ธ รรมของสิ่ ง ตอบแทน
ที่คาดว่าจะต้องจ่าย
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เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าให้ความสนใจในเรื่ อ งมูลค่ ายุติ ธรรมของสิ น ทรัพย์
ที่ เกิ ดขึ น้ จากการซื อ้ ดังกล่ าว เนื่ องจากความมี สาระส าคัญ
ของตัวเลข และการประเมินมูลค่ายุติธรรมอาศัยข้อสมมติฐาน
และดุลยพินิจที่สาคัญของผูบ้ ริหาร

วิธีการตรวจสอบ
•

•

ทดสอบการค านวณหามู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของปริ มาณส ารอง
ที่พิสูจน์แล้ว ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และประมาณการหนีส้ ิน
ค่ารือ้ ถอนที่เกิดขึน้ จากการซือ้ รวมถึงสอบถามผูบ้ ริหารในเชิง
ทดสอบเกี่ ย วกั บ ข้อ สมมติ ฐ านส าคั ญ ที่ ผู้บ ริ ห ารใช้ใ นการ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตรวมทั้งการเปรียบเทียบ
ข้อ สมมติฐานที่สาคัญ กับสัญ ญาที่เกี่ ยวข้องและแหล่งข้อมูล
ภายนอก
ประเมินอัตราคิดลดโดยการพิจารณาและเปรียบเทียบกับข้อมูล
ของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่สามารถอ้างอิงได้จาก
ข้อมูลที่เปิ ดเผยโดยทั่วไปเพื่อให้ม่ นั ใจว่าอัตราคิดลดที่ผบู้ ริหาร
ใช้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้

จากผลการปฏิบัติตามวิธีการดังกล่าวข้าพเจ้าพบว่าการประเมิน
ว่ า การซื ้อ แหล่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ บ าร์เ นตต์ เ ป็ น การซื ้อ สิ น ทรัพ ย์
ภายใต้ทางเลือกในการทดสอบการกระจุกตัวที่ระบุไว้ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3 อี ก ทั้ ง พบว่ า ข้อ สมมติ ฐ าน
ที่ ผู้บ ริ ห ารใช้ใ นการประเมิ น มูลค่ า ยุติ ธ รรมของปริม าณส ารอง
ที่พิสูจน์แล้ว และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีความสมเหตุสมผล
และเป็ นไปตามวิธีการบัญชีในเรื่องการซือ้ สินทรัพย์

ข้ อมูลอืน่
กรรมการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยูใ่ นรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้ อบบัญชีท่อี ยู่ในรายงานนัน้ ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบั รายงาน
ประจาปี ภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีนี ้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ
การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรูท้ ่ไี ด้รบั
จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้า
ต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
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ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กรรมการมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี ้ โดยถูกต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจาเป็ น เพื่อให้
สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการ
และบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตัง้ ใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดาเนินงาน
หรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่ม
กิจการและบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่งึ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความ
เชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อ มูลที่ ขัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริง อัน เป็ น สาระสาคัญ ที่ มี อ ยู่ ได้เ สมอไป ข้อ มูลที่ ขัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริง อาจเกิ ด จากการทุจ ริต หรื อ
ข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ ละรายการ หรือ
ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี ้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และ
สงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•

•

ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิ จการ ไม่ ว่ า จะเกิ ด จากการทุจ ริต หรื อ ข้อ ผิ ด พลาด ออกแบบและปฏิ บัติ ง านตามวิ ธี ก ารตรวจสอบเพื่ อ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตจะ
สูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู ร้ ่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน
ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
กิจการและบริษัท
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•

•

•

•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีกรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึน้ โดยกรรมการ
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการ
สอบบัญชีท่ีได้รบั และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็ น
เหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้า
ข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดย
ให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าว
ไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึน้ อยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รบั
จนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้
กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอ
ข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
ได้รบั หลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็ นผู้รบั ผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของ
ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สาคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้า
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ น
อิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาด
ความเป็ นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญที่สดุ ในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านีใ้ นรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากที่จะ
เกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
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2. งบการเงินรวม
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 ร้อยละ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกาไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินลงทุนระยะสัน้
ลูกหนี ก้ ารค้าและตั๋วเงินรับ สุทธิ
ลูกหนี ก้ ิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปั นผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่คาดว่าจะได้รบั ชาระภายในหนึ่งปี
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ สุทธิ
อะไหล่และวัสดุเครือ่ งจักร สุทธิ
สินทรัพย์อนุพนั ธ์การเงินที่ถึงกาหนดภายในหนึ่งปี
เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่บริษัทอื่น
ค่าใช้จ่ายในการสารวจและพัฒนารอตัดบัญชี
และการเปิ ดหน้าดินรอตัดบัญชีสว่ นที่หมุนเวียน สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินปั นผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
เงินลงทุนอื่น สุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน สุทธิ
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอตัดบัญชี สุทธิ
สินทรัพย์อนุพนั ธ์การเงิน สุทธิ
ค่าใช้จ่ายในการสารวจและพัฒนารอตัดบัญชี
และการเปิ ดหน้าดินรอตัดบัญชี สุทธิ
สิทธิในเหมืองถ่านหิน สุทธิ
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
ค่าความนิ ยม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 ร้อยละ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 ร้อยละ

730,456

7.79

433,183

5.37

607,344

7.18

11,071
156
249,100
1,104

0.12
0.00
2.66
0.01

110,302
245,899
168

1.37
3.05
0.00

7,887
394,731
205

0.09
4.67
0.00

25,819
101,389
29,622
29,961
60,572
558

0.28
1.08
0.32
0.32
0.65
0.01

124,645
33,925
17,886
16,287
2,908

1.54
0.42
0.22
0.20
0.04

10,170
3
149,632
28,196
6,599
87
2,803

0.12
0.00
1.77
0.33
0.08
0.00
0.03

64,505
270,450

0.69
2.88

97,168
280,469

1.20
3.48

30,796
155,902

0.36
1.84

1,574,763

16.79

1,362,840

16.89

1,394,355

16.49

9,616
20,888
1,689,950
-

0.10
0.22
18.02
-

21,186
20,132
1,484,759
143,674

0.26
0.25
18.40
1.78

209,642
17,054
1,374,119
148,487

2.48
0.20
16.25
1.76

153,415
1,549
2,580,897
165,679
9,391

1.64
0.02
27.52
1.77
0.10

1,573
1,949,862
158,084
11,269

0.02
24.16
1.96
0.14

1,873
1,859,390
113,499
11,125

0.02
22.00
1.34
0.13

1,015,594
1,358,941
71,536
446,748
277,693
7,801,897
9,376,660

10.83
14.49
0.76
4.76
2.96
83.21
100.00

920,063
1,317,836
397,593
280,112
6,706,143
8,068,983

11.40
16.33
4.93
3.47
83.11
100.00

869,257
1,710,766
524,120
219,906
7,059,238
8,453,593

10.28
20.24
6.20
2.60
83.51
100.00

หมายเหตุ: เพื่อประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยควรอ่านคู่กบั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563”
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บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 ร้อยละ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี ก้ ารค้า
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
ค่าภาคหลวงค้างจ่าย
ค่าเปิ ดหน้าดินและค่าขนถ่านหินค้างจ่าย
ภาษี เงินได้คา้ งจ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
หนี ส้ นิ อนุพนั ธ์การเงินที่ถึงกาหนดภายในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี สุทธิ
ส่วนของหุน้ กูท้ ี่ถึงกาหนดไถ่ถอนในหนึ่งปี สุทธิ
หนี ส้ นิ สัญญาขายถ่านหินรอตัดบัญชีที่ถึงกาหนดภายในหนึ่งปี
หนี ส้ นิ ตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี ส้ นิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาว สุทธิ
หุน้ กู้ สุทธิ
หนี ส้ นิ ภาษี เงินได้รอตัดบัญชี สุทธิ
สารองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
หนี ส้ นิ สัญญาขายถ่านหินรอตัดบัญชี สุทธิ
หนี ส้ นิ อนุพนั ธ์การเงิน
หนี ส้ นิ ตามสัญญาเช่า
หนี ส้ นิ อื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 ร้อยละ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 ร้อยละ

827,518
67,425
25,336
22,720
60,341
4,141
102,798
20,727
675,305
133,161
7,868
33,482
229,947
2,210,769

8.83
0.72
0.27
0.24
0.64
0.04
1.10
0.22
7.20
1.42
0.08
0.36
2.45
23.58

454,861
59,632
27,632
9,828
74,178
13,187
87,581
2,237
363,115
175,725
5,603
285,951
1,559,530

5.64
0.74
0.34
0.12
0.92
0.16
1.09
0.03
4.50
2.18
0.07
3.54
19.33

511,873
115,797
27,735
11,746
143,001
16,909
69,813
4,587
369,681
87,818
350,120
1,709,080

6.06
1.37
0.33
0.14
1.69
0.20
0.83
0.05
4.37
1.04
4.14
20.22

2,230,367
1,516,955
150,844
38,875
3,126
25,983
17,474
367,240
4,350,864
6,561,633

23.79
16.18
1.61
0.41
0.03
0.28
0.19
3.92
46.40
69.98

1,796,453
1,644,182
178,735
57,692
12,803
20,827
163,846
3,874,538
5,434,068

22.26
20.38
2.22
0.71
0.16
0.26
2.03
48.02
67.35

584
1,654,831
1,397,130
272,031
45,272
41,537
18,443
140,157
3,569,985
5,279,065

0.01
19.58
16.53
3.22
0.54
0.49
0.22
1.66
42.23
62.45

หมายเหตุ: เพื่อประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยควรอ่านคู่กบั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563”
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บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 5,074,581,515 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 หุน้ สามัญ 5,161,925,515 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท)
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 5,074,581,515 หุน้ มูลค่าที่ชาระแล้วหุน้ ละ 1 บาท
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 หุน้ สามัญ 5,161,925,515 หุน้
มูลค่าที่ชาระแล้วหุน้ ละ 1 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
- สารองตามกฎหมาย
- สารองอื่น
ยังไม่ได้จัดสรร

31 ธันวาคม
ร้อยละ

147,424

พ.ศ. 2562

31 ธันวาคม
ร้อยละ

149,961

พ.ศ. 2561

ร้อยละ

149,341

147,424
443,624
1,651

1.57
4.73
0.02

149,961
443,624
1,562

1.86
5.50
0.02

149,961
443,624
1,343

1.77
5.25
0.02

หัก หุน้ ทุนซือ้ คืน
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

95,543
107,317
1,630,812
(350,806)
2,075,565
739,462

1.02
1.14
17.39
(3.74)
22.14
7.89

95,976
149,089
1,749,684
(38,138)
(523,272)
2,028,486
606,429

1.19
1.85
21.68
(0.47)
(6.48)
25.14
7.52

95,976
83,399
1,942,779
(157,422)
2,559,660
614,868

1.14
0.99
22.98
(1.86)
30.28
7.27

รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

2,815,027
9,376,660

30.02
100.00

2,634,915
8,068,983

32.65
100.00

3,174,528
8,453,593

37.55
100.00
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บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

รายได้รวม
รายได้จากการขายและการให้บริการ
ต้นทุนขายและการให้บริการ
กาไรขั้นต้น
เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนอื่น
รายได้คา่ บริหารจัดการและอื่นๆ
ดอกเบีย้ รับ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายจากการปรับโครงสร้างการลงทุน
ค่าสินไหมทดแทนตามคาพิพากษา
ค่าภาคหลวง
กาไร(ขาดทุน)สุทธิจากอนุพนั ธ์ทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลีย่ น
ดอกเบีย้ จ่าย
ต้นทุนทางการเงินอื่น
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษี เงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี

พ.ศ. 2563
2,572,597
2,282,635
(1,822,239)
460,396
1,794
39,550
9,539
(141,477)
(224,001)
(30,842)
(182,561)
22,681
81,063
(173,153)
(6,375)
135,335
(8,051)
(8,679)
(16,730)

ร้อยละ
ของรายได้
100.00
88.73
(70.83)
17.90
0.07
1.54
0.37
(5.50)
(8.71)
(1.20)
(7.10)
0.88
3.15
(6.73)
(0.25)
5.26
(0.31)
(0.34)
(0.65)

ร้อยละ
พ.ศ. 2562 ของรายได้
3,138,471
100.00
2,759,217
87.92
(2,051,191)
(65.36)
708,026
22.56
1,129
0.04
126,192
4.02
12,736
0.41
(194,732)
(6.20)
(244,505)
(7.79)
(240,626)
33,352
(95,050)
(182,206)
(5,428)
205,845
124,733
(78,212)
46,521

(7.67)
1.06
(3.03)
(5.81)
(0.17)
6.56
3.97
(2.49)
1.48

ร้อยละ
พ.ศ. 2561 ของรายได้
3,809,671
100.00
3,481,442
91.38
(2,252,967)
(59.14)
1,228,475
32.25
999
0.03
55,246
1.45
8,322
0.22
(181,614)
(4.77)
(237,222)
(6.23)
(86,049)
(290,940)
(62,587)
(18,980)
(170,311)
(4,977)
263,662
504,024
(189,141)
314,883

(7.64)
(1.64)
(0.50)
(4.47)
(0.13)
6.92
13.23
(4.96)
8.27
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บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

พ.ศ. 2563
กาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิจากภาษี
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
(1,027)
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน
ด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(7,928)
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากการร่วมค้าตามวิธีสว่ นได้เสีย
4,966
รวมรายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไร
หรือขาดทุนในภายหลังสุทธิจากภาษี
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการป้องกันความเสีย่ งกระแสเงินสด
ขาดทุนจากการป้องกันความเสีย่ งของเงินลงทุน
ในหน่วยงานต่างประเทศ
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นจากการร่วมค้า
ตามวิธีสว่ นได้เสีย
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงิน
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไร
หรือขาดทุนในภายหลังสุทธิจากภาษี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นรวมสาหรับปี สุทธิจากภาษี
กาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่งปั นกาไร(ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของผู้เป็ นเจ้าของของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
การแบ่งบันกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพืน้ ฐาน

ร้อยละ
ของรายได้

พ.ศ. 2562

ร้อยละ
ของรายได้

พ.ศ. 2561

(2,643)

2,397

(434)

(2)

(3,989)

(3,077)

2,395

(1,351)

23
(18,171)

(1,934)
(10,246)

(77,815)

-

-

42,796
194,395
158,025

61,127
(11,098)
31,881

(11,612)
(125,432)
(149,224)

154,036
137,306

28,804
75,325

(146,829)
168,054

(55,739)
39,009
(16,730)

(14,478)
60,999
46,521

205,475
109,408
314,883

85,348
51,958
137,306

(9,994)
76,904
66,910

61,168
106,886
168,054

(0.011)

(0.003)

0.040

ร้อยละ
ของรายได้
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บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
124,733
(8,051)
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี ก่อนภาษี เงินได้
ปรับกระทบกาไรก่อนภาษี เงินได้เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดาเนิ นงาน
339,259
432,767
- ค่าเสือ่ มราคาและตัดจาหน่ายค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
1,129
2,857
- ตัดจาหน่ายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
2,326
- ตัดจาหน่ายสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
4,492
- ตัดจาหน่ายค่าใช้จ่ายในการสารวจและพัฒนารอตัดบัญชี
94
- ตัดจาหน่ายเงินลงทุนอื่น
(2,554)
996
- ค่าเผื่อการเคลือ่ นไหวช้าของอะไหล่และวัสดุเครือ่ งจักร
(4,042)
- ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
2,951
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้
182,206
173,153
- ดอกเบีย้ จ่าย
5,428
6,375
- ต้นทุนทางการเงินอื่น
(12,736)
(9,539)
- ดอกเบีย้ รับ
(205,845)
(135,335)
- ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
3
- ขาดทุนจากการเลิกกิจการของการร่วมค้า
(1,129)
- เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนอื่น
(1,794)
- เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
(84)
(2,856)
- (กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
(40,096)
- กาไรสุทธิจากการจาหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพือ่ ขาย
318
- บริจาคอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
(50,451)
(11,471)
- กาไรสุทธิจากการซือ้ สัดส่วนการลงทุนเพิม่
30,842
ค่าใช้จ่ายจากการปรับโครงสร้างการลงทุน
260
109
- ค่าใช้จ่ายในการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
- กาไรจากการซือ้ ธุรกิจ
(33,352)
(22,681)
- (กาไร)ขาดทุนสุทธิจากอนุพนั ธ์ทางการเงินที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริง
116,181
8,523
- (กาไร)ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริง
419,322
473,664
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
้ และการจาหน่ ายบริษัทย่อย)
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน (ไม่รวมผลกระทบจากการซือ
168,063
3,737
- ลูกหนี ก้ ารค้าและตั๋วเงินรับ
149
(14)
- ลูกหนี ก้ ิจการที่เกี่ยวข้องกัน
3
- เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
37,171
37,411
- สินค้าคงเหลือ
(2,889)
4,566
- อะไหล่และวัสดุเครือ่ งจักร
(39,878)
(65,712)
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
31,844
49,270
- ค่าใช้จ่ายในการเปิ ดหน้าดินรอตัดบัญชี
14,514
15,373
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(73,467)
3,715
- เจ้าหนี ก้ ารค้า
(68,823)
(13,837)
- ค่าเปิ ดหน้าดินและค่าขนถ่านหินค้างจ่าย
(1,918)
12,892
- ค่าภาคหลวงค้างจ่าย
20,730
(13,259)
- สารองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
(64,275)
(68,076)
- หนี ส้ นิ หมุนเวียนอื่น
9,182
20,811
- หนี ส้ นิ อื่น
449,728
460,541
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
(186,283)
(183,389)
- การจ่ายดอกเบีย้
(139,711)
(77,826)
- การจ่ายภาษี เงินได้
242
11,408
- รับคืนภาษี เงินได้
123,976
210,734
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงาน

พ.ศ. 2561
504,024
326,334
1,863
2,131
4,042
170,311
4,977
(8,322)
(263,662)
(999)
(2,828)
404
(30,672)
62,587
(45,036)
725,154
(84,282)
398
314
(28,252)
(1,200)
(1,772)
(71,216)
6,778
2,152
39,800
(7,204)
2,856
85,009
1,605
670,140
(174,652)
(135,029)
51,225
411,684
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บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
พ.ศ. 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิสาหรับเงินลงทุนระยะสัน้
เงินสดจ่ายสาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกาไรขาดทุน
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกาไรขาดทุน
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายจากเงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายจากเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายจากเงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่บริษัทอื่น
เงินสดจ่ายเพือ่ เพิม่ เงินลงทุน
เงินสดรับจากการลดลงของเงินลงทุนอื่น
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินสดจ่ายสาหรับซือ้ เงินลงทุนอื่น
เงินสดจ่ายสาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินสดจ่ายสาหรับการปรับโครงสร้างการลงทุน
เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายสาหรับสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
เงินสดจ่ายสาหรับค่าใช้จ่ายในการสารวจและพัฒนา
ดอกเบีย้ รับ
เงินสดรับจากเงินปั นผลจากกิจการร่วมค้า
เงินสดรับจากเงินปั นผลจากเงินลงทุนอื่น
เงินสดจ่ายสาหรับเงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จากัดในการใช้
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

-

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

(100,919)

2,427

(35,363)

-

27,969
102,334
7,101
(48,411)
15
(85,829)
-

6,383
(22,535)
2,093
(424)
(104)
(59,847)
16,905

749
(825)
2,622
(797)
(2,803)
(176,887)
-

18,924
-

(15,581)

(32,801)

(11,487)
(8,243)
(629,084)
15,819
(3,770)
(183,395)
8,806
60,000
1,794
69,247
(693,573)

(297,491)
14,564
(239,005)
12,388
413,008
1,129
(78,958)
(348,394)

(273,176)
12,882
(130,508)
8,538
148,273
999
(11,401)
(452,708)

-
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บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเจ้าหนี ส้ ญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายสาหรับหนี ส้ นิ ตามสัญญาเช่า
เงินสดรับจากหุน้ กู้
เงินสดจ่ายคืนหุน้ กู้
เงินสดรับจากการเพิม่ ทุนจดทะเบียนจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
ของบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายสาหรับหุน้ ทุนซือ้ คืนของกลุม่ บริษัท
เงินปั นผลจ่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัท
เงินปั นผลจ่ายให้แก่สว่ นได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
รายการที่มใิ ช่เงินสด
รายการที่มใิ ช่เงินสดที่มสี าระสาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
เจ้าหนีอ้ นื่ และสัญญาเช่าการเงินจากการซือ้ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ่งตอบแทนสุทธิ ที่โอนให้สาหรับการซือ้ ธุรกิ จ
- เจ้าหนีค้ า่ ซือ้ เงินลงทุน
สิทธิ ขายคืนของส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุมที่เกิ ดจากการปรับโครงสร้างธุรกิ จ
รายการโอนเปลี่ยนประเภทเงินจ่ายล่วงหน้าสาหรับพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
ค่าใช้จา่ ยในการสารวจและพัฒนารอตัดบัญชี และการเปิ ดหน้าดินรอตัดบัญชี
เพิ่มขึน้ จากเงินทดรองรับ
ลูกหนีอ้ นื่ จากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
ลูกหนีอ้ นื่ จากการจาหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

1,389,176
(1,032,162)
(39,116)
1,023,507
(301,141)
(170,076)

1,057,991
(1,130,829)
(3,944)
335,306
(212,197)
313,983
(89,485)

872,232
(775,225)
(9,930)
(1,248)
497,644
(276,349)
50,000
(177,867)

(1,320)
(63,758)
(33,541)
771,569
288,730
8,543
433,183
730,456

(38,138)
(115,615)
(83,959)
33,113
(191,305)
17,144
607,344
433,183

2,023
(112,483)
(94,191)
(25,394)
(66,418)
(9,314)
683,076
607,344

28,990

28,205

20,908

42,288
-

2,182
-

2,784
9,149

-

29,398

6,486
2,053
-
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3. อัตราส่วนทางการเงิน
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561
ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

0.71
0.44
0.24
9.20
39.13
16.12
22.33
28.68
12.55
48.91

0.87
0.51
0.28
8.61
41.82
14.96
24.07
23.38
15.39
50.49

0.82
0.59
0.43
9.72
37.04
16.17
22.27
19.71
18.26
41.05

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากาไรขัน้ ต้น
(%)
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
(%)
อัตรากาไรอื่น
(%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
(%)
อัตรากาไรสุทธิ
(%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
(%)

20.17
(0.35)
11.27
(57.20)
(2.17)
(2.05)

25.66
4.52
12.08
3.61
(0.46)
(0.50)

35.29
17.49
8.62
1.10
5.39
6.44

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
(%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
(%)
อัตราหมุนของสินทรัพย์
(เท่า)

(0.64)
16.64
0.29

(0.18)
17.05
0.38

2.46
29.24
0.46

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราส่วนหนีส้ ินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
(เท่า)
อัตราส่วนหนีส้ ินสุทธิต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
(เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้
(เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
(%)

2.33
1.47
2.51
na.

2.06
1.23
2.41
na.

1.66
1.02
3.84
54

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้า
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้
ระยะเวลาชาระหนี ้
Cash Cycle

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)
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14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
14. คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของฝ่ ายบริหาร
1. ภาพรวมราคาตลาดของกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงาน (Energy Commodities)
ราคาตลาดของถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2561 ดังรูปด้านล่าง ที่แสดงให้เห็นถึงดัชนีราคาตลาด
ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ ในช่วงที่ผ่านมา
ดัชนีราคาถ่านหิน The Newcastle Export Index (NEX) มกราคม 2561 – มกราคม 2564

ดัชนีราคาก๊าซธรรมชาติ Henry Hub มกราคม 2560 – 31 มกราคม 2564
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2. สรุ ปความเห็นของฝ่ ายบริหาร
ผลประกอบการปี 2563 แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น และความสามารถในการดาเนินงานของทุกกลุ่มธุรกิจของ
บ้านปูได้อย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ ยังสามารถเดินหน้าในการสร้างความเติบโตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์ Greener
& Smarter เช่นความสาเร็จในการลงทุนแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ (Barnett) ที่สหรัฐอเมริกาเป็ นอีกก้าวธุรกิจที่
สาคัญในการปรับเปลี่ยนพอร์ตการดาเนินงานของกลุ่มบ้านปู รวมทัง้ การปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทในการควบ
รวมธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงาน ภายใต้การลงทุนและบริหารงานผ่านบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จากัด
แสดงให้เห็นถึงความมุง่ มั่นในการเติบโตธุรกิจพลังงานสะอาดและเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมมากขึน้
ตลอดทัง้ ปี กลุ่มบ้านปู ได้มีการตื่นตัวและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ท่ไี ม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลา มีการดาเนิน
มาตรการต่างๆ เพื่อให้ทกุ ธุรกิจสามารถดาเนินงานได้อย่างราบรื่นต่อเนื่อง และลดผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่
ชะลอตัวลงอย่างมากซึง่ เป็ นผลมาจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยสะท้อนเป็ นผลกาไรจาก
การดาเนินงานก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) จานวน 563 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 20
เทียบกับปี ก่อนหน้า ซึง่ เป็ นผลมาจากราคาถ่านหินและก๊าซธรรมชาติท่ปี รับตัวลง โดย EBITDA จากธุรกิจถ่านหิน
จานวน 340 ล้านเหรียญสหรัฐ (ลดลงร้อยละ 30) ธุรกิจก๊าซธรรมชาติจานวน 54 ล้านเหรียญสหรัฐ (ลดลงร้อยละ 21)
และ ธุรกิจไฟฟ้าจานวน 169 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16) งบการเงินรวมรายงานผลขาดทุนสุทธิจานวน 56
ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งได้รวมผลกาไรจากการแปลงค่างบการเงินจานวน 81 ล้านเหรียญสหรัฐ แม้ว่ามีการแข็งค่าของ
สกุลเงินบาทต่อสกุลเงินเหรียญสหรัฐเทียบกับปี ก่อน ทัง้ นี ้ เนื่องจากการเข้าทาการป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิ
ในการดาเนินงานในต่างประเทศ
สาหรับไตรมาส 4/2563 กลุ่มบริษัทฯ รายงาน EBITDA รวม 181 ล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบด้วย EBITDA จากธุรกิจ
ถ่านหิน 94 ล้านเหรียญสหรัฐ EBITDA จากธุรกิจก๊าซธรรมชาติจานวน 39 ล้านเหรียญสหรัฐ และ EBITDA จากธุรกิจ
ไฟฟ้าจานวน 48 ล้านเหรียญสหรัฐ ในไตรมาสนีผ้ ลการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท ได้พลิกกลับมาเป็ นบวก โดย
รายงานกาไรจากการดาเนินงานรวม 14 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่จากการแข็งค่าขึน้ ของสกุลเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุล
เงินดอลล่าร์ทาให้รบั รูผ้ ลขาดทุนจากการแปลงค่าสกุลเงินจานวน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ ดังนัน้ จึงรายงานผลขาดทุน
สุทธิจานวน 15 ล้านเหรียญสหรัฐ
ธุรกิจแหล่งพลังงาน (Energy Resources) ประกอบด้วย เหมืองถ่านหินประเทศอินโดนีเซีย รายงานปริมาณขาย
จานวน 5.8 ล้านตัน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 34 เป็ นผลมาจากความสามารถในการผลิตที่เพิม่ ขึน้ ของเหมืองขนาดใหญ่
Indominco จึงทาให้ราคาขายเฉลี่ยของกลุ่มเหมืองถ่านหินอินโดนีเซียมีราคาขายเฉลี่ย 53 เหรียญสหรัฐต่อตัน
ปรับตัวเพิ่มขึน้ ร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน สะท้อนถึงความต้องการใช้พลังงานจากถ่านหินที่เพิ่มมากขึน้
ในช่วงเริม่ เข้าสู่อากาศหนาว นอกจากนีย้ งั สามารถคงต้นทุนขายเฉลี่ยที่ระดับต่า อยู่ท่ี 36 เหรียญสหรัฐต่อตัน จึงทาให้
มีอตั รากาไรขัน้ ต้นที่รอ้ ยละ 32 เหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย รายงานปริมาณขายจานวน 3.1 ล้านตัน ลดลง
เล็กน้อยร้อยละ 5 ในขณะที่ยงั คงราคาขายเฉลี่ยที่ระดับ 78 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน และมีตน้ ทุนขายเฉลี่ยที่ 73
เหรียญออสเตรเลียต่อตัน ทัง้ นีไ้ ด้รายงานอัตรากาไรขัน้ ต้นที่รอ้ ยละ 6 เหมืองถ่านหินในประเทศจีน รายงานส่วนแบ่ง
ขาดทุนจานวน 9.6 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็ นผลมาจากการผลิตที่ลดน้อยลง เนื่องจากเผชิญกับความซับซ้อนทาง
ธรณีวิทยาในการดาเนินการผลิต

หน้า 341

ในไตรมาส 4 นีเ้ ป็ นไตรมาสแรกที่ได้มีการรับรูผ้ ลการดาเนินงานของแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ (Barnett) ซึ่ง
รายงานการผลิตจานวน 50.9 พันล้านลูกบาศก์ฟตุ ทาให้ผลการผลิตรวมของธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึน้ อย่างมี
นัยสาคัญ รวมเป็ นปริมาณการผลิตทัง้ สิน้ 65.5 พันล้านลูกบาศก์ฟตุ โดยมีราคาขายเฉลี่ยที่ระดับ 1.18 เหรียญสหรัฐ
ต่อ พันลูกบาศก์ฟตุ (Mcf) ซึง่ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ เนื่องจากเริม่ เข้าสู่ฤดูหนาวและเศรษฐกิจที่เริ่มฟื ้ นตัว
ในส่วนของการดาเนินงานของธุรกิจผลิตไฟฟ้า (Energy Generation) โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (CHPs) ใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนรายงานกาไรจานวน 8.7 ล้านเหรียญสหรัฐ โรงไฟฟ้า HPC รายงานส่วนแบ่งกาไรจานวน 35
ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญจากความสาเร็จในการปรับแผนการดาเนินงาน (recovery plan)
ระหว่างปี เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายค่าความพร้อมจ่าย หรือ EAF ทัง้ ปี ท่รี อ้ ยละ 82 ตามเป้าหมาย รวมทัง้ ยังรับรู ้
เงินชดเชยจากการประกันภัยกรณีเหตุการณ์ภยั พิบตั ิทางธรรมชาติเมื่อเดือนเมษายน 2563 โรงไฟฟ้า BLCP ได้มกี าร
ปิ ดซ่อมบารุงตามแผน และรายงานส่วนแบ่งกาไรจานวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนีโ้ รงไฟฟ้าซานซีล่กู วง(SLG)
ได้ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ในระหว่างขัน้ ตอนการทดสอบการเดินเครื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
จ่ายไฟเชิงพาณิชย์เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในพืน้ ที่
ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนอันประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน รายงานรายได้
จานวน 6.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 8 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เป็ นผลมาจากค่าแดดที่อ่อนลงในช่วงฤดู
หนาว ส่วนธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศญี่ปนุ่ โดยในไตรมาสนี ้ ได้มีการเริ่มเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์
(COD) ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้า Yamagata และ Yabuki ในขณะที่โครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานลม Vin Chau ระยะที่ 1 ในจังหวัดซอกจัง ประเทศเวียดนาม รายงานความคืบหน้าในการก่อสร้างที่รอ้ ยละ 41
ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) ในช่วงปี ท่ผี ่านมาได้มีการผลิตผลิตภัณท์และนาเสนอบริการใน
รูปแบบใหม่ๆ มากมายออกสู่ตลาด เช่น โครงการโซลาร์ลอยนา้ ของภาคเอกชน ขนาด 16 เมกะวัตต์ เพื่อรองรับความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าของลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง การเปิ ดตัวเรือนาเที่ยวพลังงานไฟฟ้า
ทางทะเลลาแรกของไทย (E-ferry) ในเส้นทางภูเก็ต - พังงา และยังได้ต่อยอดไปสู่เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Phuket
Livable City Smart and Safe ในจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย
กลุ่มบ้านปูซง่ึ อยูใ่ นช่วงเปลีย่ นผ่านครัง้ สาคัญ (Banpu Transformation) เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในฐานะผูน้ า
ด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ (International Versatile Energy Provider) โดยตัง้ เป้าในการเร่ง
ความเร็วในการเพิม่ สัดส่วนการลงทุนในพลังงานสะอาด เพื่อการปรับพอร์ตธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ Greener &
Smarter โดยมุ่งเน้นไปยังประเทศที่มีการเติบโตในการใช้พลังงานและมีนโยบายสนับสนุนที่ชดั เจนจากทางภาครัฐ
เพื่อเตรียมพร้อมในการรองรับความต้องการการใช้พลังงานที่เริ่มเห็นสัญญาณการปรับตัวเพิม่ ขึน้ โดยอยู่
ภายใต้กรอบการพัฒนาบนปั จจัยด้านสิ่งแวดล้อม
Governance: ESG)

สังคม

และธรรมาภิบาล(Environmental,

Social

and
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3. การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของบริษัท
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานเปรียบเทียบสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดงั นี ้

สาหรับผลประกอบการในปี 2563 บริษัทฯ รายงานผลขาดทุนสุทธิจานวน 56 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งได้รวมการรับรู ้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปรับโครงสร้าง จานวน 31 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็ นรายการที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียว ที่เกิดจากการ
ปรับโครงสร้างของ BKV Corporation เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็ นรายการที่ไม่เป็ นเงินสด จึงไม่มีผลกระทบต่อ
กระแสเงินสด รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานปกติ ซึ่งหากไม่รวมรายการดังกล่าวแล้ว ผล
ประกอบการในปี 2563 จะทรงตัวอยู่ระดับเดียวกับปี ก่อน ถึงแม้ว่าในปี 2563 สภาพเศรษฐกิจทั่วโลกล้วนได้รบั ผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกและความต้องการในการใช้พลังงานของ
โลก รวมทัง้ การปรับตัวลดลงของราคาตลาดของกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ดา้ นพลังงาน กลุ่มบริษัทบ้านปู ยังคงสามารถมีผล
การดาเนินงานในระดับที่ทรงตัว เมื่อเทียบกับ ปี ก่อน ที่ไม่มีการแพร่ระบาดดังกล่าว โดยในปี 2563 การบริหารความเสี่ยง
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจเป็ นวงกว้างไปทั่วโลก กลุ่มบริษัทได้
ดาเนินมาตรการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อรองรับความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจโลก ตลอดจน
ความผันผวนของราคาตลาดของกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ดา้ นพลังงานในอนาคต
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1. ธุรกิจถ่านหิน

รายได้จากธุรกิจถ่านหิน จานวน 1,878 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 503 ล้านเหรียญสหรัฐหรือร้อยละ 21 เป็ นผลจากการลดลง
ของปริมาณขายถ่านหิน จานวน 1.51 ล้านตันและราคาขายเฉลี่ยของถ่านหินที่ลดลง 11.64 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อเทียบกับปี
ก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ธุรกิจถ่านหินของ
เหมืองในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย

• ปริมาณขาย
ส าหรับ ปี 2563 จ านวน 21.19 ล้า นตั น ลดลง 4.22 ล้า นตั น เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ก่ อ น
เนื่องจากสภาวะฝนที่ตกหนักตลอดทัง้ ปี ตลอดจนอุปสงค์ท่ีล ดลงตามสภาพเศรษฐกิจ
ทั่วโลกจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
• ราคาขายเฉลีย่
ราคาขายเฉลี่ยเท่ากับ 53.79 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากปี ก่อน 11.21 เหรียญสหรัฐต่อ
ตัน หรือคิดเป็ นร้อยละ 17 ซึ่งเป็ นผลจากราคาตลาดของถ่านหินที่ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบ
กับปี ก่อน
• ต้นทุนขายเฉลี่ย
ต้นทุนขายเฉลี่ยต่อตัน 37.76 เหรียญสหรัฐ ลดลงจากปี ก่อน 6.77 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 15 เป็ นผลมาจากการบริหารจัดการทางด้านต้นทุนการผลิตเพื่อรองรับกับความผัน
ผวนของราคาตลาดถ่านหิน ซึ่งการลดต้นทุน ไม่ได้มีผลกระทบต่อคุณภาพของถ่านหิน โดย
บริษัทยังคงรักษามาตรฐานของคุณภาพถ่านหินคงเดิม รวมถึงการพัฒนาคุณภาพให้ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง การลดลงของต้นทุนส่วนใหญ่เป็ นการลดลงของอัตรา
การเปิ ดหน้าดินที่ขุดขนต่อถ่านหิน 1 ตัน จาก 10.89 เท่า เป็ น 10.11 เท่า กอปรกับต้นทุน
นา้ มันเชือ้ เพลิงที่ลดลงอันเป็ นผลจากราคานา้ มันตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้นา้ มันเชือ้ เพลิงในการผลิต โดยสามารถปรับลดอัตราการบริโภคนา้ มัน
เชื ้อเพลิ งต่อการผลิตถ่านหิน ตลอดจนการบริหารค่าใช้จ่ายจากโครงการลดต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายของทัง้ กลุ่มบริษัท
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ธุรกิจถ่านหินของ
เหมืองในประเทศ
ออสเตรเลีย

• ปริมาณขาย
สาหรับปี 2563 จานวน 12.50 ล้านตัน เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนจานวน 2.00 ล้านตัน หรือร้อยละ 19
เนื่องจากในปี ก่อนมีปัญหาด้านธรณี วิทยาส่งผลให้การย้ายเครื่องจักร Longwall ของเหมือง
Mandalong ล่ า ช้า กว่าปกติ และในไตรมาส 4/2562 มี ก ารเพิ่ม สัดส่ วนการถื อ หุ้นของเหมือง
Springvale จาก 50% เป็ น 100% ทาให้มีปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ ในปี นี ้
• ราคาขายเฉลีย่
ราคาขายเฉลี่ยต่อตันเท่ากับ 81.14 เหรียญออสเตรเลีย ลดลง 12.67 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน
หรือคิดเป็ นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยมีรายละเอียดของการขายดังนี ้

• ราคาขายเฉลีย่ ในประเทศและขายส่งออก
ราคาขายเฉลี่ยของถ่านหินในประเทศที่ 78.66 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน ลดลงจานวน0.77
เหรียญออสเตรเลียต่อตัน เป็ นผลจากการลดลงของสัดส่วนการขายภายใต้สญ
ั ญาขายถ่านหินที่มี
ราคาสูง ด้านราคาขายถ่านหินส่งออกมีราคาขายเฉลี่ยที่ 87.79 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน ลดลง
จากปี ก่อน ซึ่งเป็ นไปตามราคาตลาดของถ่านหินที่ปรับตัวลดลง
• ต้นทุนขายเฉลี่ย
ต้นทุนขายเฉลี่ย 76.53 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน ลดลง 4.18 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน เนื่องจาก
ปริมาณการผลิตที่สงู ขึน้ ทาให้ตน้ ทุนต่อหน่วยต่าลงเมื่อเทียบกับปี ก่อน อีกทัง้ บริษัทได้มีมาตรการ
ควบคุมและลดค่าใช้จ่ายมาอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้เห็นอย่างชัดเจนในปี นี ้ ในขณะที่ปัญหาด้าน
ธรณีวิทยาของเหมือง Myuna และ Springvale ทาให้ตน้ ทุนขายเฉลี่ยต่อตันยังคงอยู่ในระดับสูง
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2. ธุรกิจก๊าซ

ธุรกิจก๊าซในประเทศ
สหรัฐอเมริกา

รายได้จากธุรกิจก๊าซ ในปี 2563 จานวน 121 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ จานวน 17 ล้านเหรียญ
สหรัฐ คิดเป็ นร้อยละ 16 ตามรายละเอียดดังนี ้
• ปริมาณการขาย
ปริมาณการขายในปี 2563 จานวน 113.25 พันล้านลูกบาศก์ฟุต เพิ่มขึน้ ร้อยละ 64
จากปี ก่อน เนื่องจากบริษัทเริ่มรับรู ร้ ายได้จากการขายในแหล่งบาร์เน็ตต์ (Barnett)
ตัง้ แต่ไตรมาส 4/2563 จานวน 50.93 พันล้านลูกบาศก์ฟตุ
• ราคาขายเฉลี่ย
ถึงแม้ราคาก๊าซธรรมชาติอา้ งอิง Henry Hub จะลดลงร้อยละ 17 จากปี ก่อน แต่ราคา
ขายเฉลี่ย ที่ 1.06 เหรียญสหรัฐต่อพันลูกบาศก์ฟุต ลดลงร้อยละ 23 เนื่องจากราคา
ขายในแหล่งมาร์เซลลัส (Marcellus) ยังคงได้รบั แรงกดดันในระยะสัน้ จากระดับการ
ผลิตที่ยงั อยู่ในระดับสูง ในขณะที่อุปสงค์เพิ่มขึน้ เพียงเล็กน้อย ส่งผลให้ปริมาณสินค้า
คงคลัง ในแหล่ งยังไม่ ได้ลดลงอย่ างมี นัย สาคัญ อย่ า งไรก็ ตามในไตรมาส 1/2564
ปริมาณสารองเริ่มลดต่าลง ส่งผลให้ราคาขายปรับตัวเพิ่มขึน้ และจะส่งผลบวกต่อ
ราคาขายเฉลี่ยในไตรมาสหน้า
• ต้นทุนขายเฉลี่ย
ต้นทุนขายเฉลี่ย 0.94 เหรียญสหรัฐต่อพันลูกบาศก์ฟุต ลดลงร้อยละ 10 จากปี ก่อน
สาเหตุมาจากการปรับลดอัตราค่าสูญสิน้ ถัวเฉลี่ยในปี 2563 เนื่องจากแหล่งบาร์เน็ตต์
มีอตั ราค่าสูญสิน้ ต่อหน่วยที่ต่ากว่าแหล่งมาร์เซลลัส
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3. ธุรกิจไฟฟ้ า

รายได้จากธุรกิจไฟฟ้า จานวน 197 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็ นร้อยละ 9 ของรายได้รวม ประกอบด้วยรายได้จากโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนร่วมและพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีรายละเอียดดังนี ้
โรงไฟฟ้ าพลัง
ความร้ อนร่วมใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

รายได้จากการขายไฟฟ้ า ไอน ้าและอื่ นๆของ 3 โรงไฟฟ้ าพลังความร้อนร่ วมในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จานวน 170 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ จานวน 16 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับปี
ก่อน ส่วนใหญ่มาจากปริมาณขายไฟฟ้าและไอนา้ ที่เพิ่มขึน้ ดังมีรายละเอียดดังนี ้
• ปริมาณการขาย
ปริมาณขายไฟฟ้า จานวน 1,563 กิกะวัตต์ช่วั โมง เพิ่มขึน้ 68 กิกะวัตต์ช่วั โมง จากปี ก่อน และ
ปริมาณขายไอนา้ จานวน 6.2 ล้านตัน เพิ่มขึน้ 0.95 ล้านตัน เมื่อเทียบกับปี ก่อน จากความ
ต้องการของลูกค้าที่มากขึน้ ของโรงไฟฟ้า Zouping และ Luannan ทาให้ปริมาณการขาย
ไฟฟ้าและไอนา้ เพิ่มขึน้ จากปี ก่อน
• ราคาขายเฉลี่ย
ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยจานวน 0.36 หยวนต่อกิโลวัตต์ช่วั โมงเท่ากับปี ก่อน
• ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายจ านวน 135 ล้านเหรี ยญสหรัฐ เพิ่ มขึ น้ 0.7 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ผลิ ตที่ มากขึ น้
โดยเฉพาะ Zouping ที่มีการผลิตไฟฟ้าและไอนา้ เพิ่มขึน้ กว่า 20% เมื่อเทียบกับปี ก่อน และ
จากปริมาณการใช้ถ่านหินที่เพิ่มขึน้ จากการผลิตจานวน 0.06 ล้านตัน สุทธิกบั การลดลงของ
ต้นทุนถ่านหินที่เป็ นเชือ้ เพลิงหลักของโรงไฟฟ้า ต้นทุนเฉลี่ยถ่านหินในปี 2563 เท่ากับ 572
หยวนต่อตัน (ปี 2562: 599 หยวนต่อตัน) ลดลง 27 หยวนต่อตัน หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 5
เมื่อเทียบกับปี ก่อน

โรงไฟฟ้ าพลังแสงอาทิตย์
ในสาธารณรัฐประชาชน
จีน

รายได้จากการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน 27
ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ จานวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ เทียบกับปี ก่อน ดังมีรายละเอียดดังนี ้
• ปริมาณการขาย
การเพิ่มขึน้ ของปริมาณการขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็ นผลจาก Jixin เริ่ม
ดาเนินงานเต็มปี ต่างจากปี 2019 ที่เริ่มดาเนินงานในช่วงเดือนกรกฎาคม
• ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ย
ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ท่ี 0.83 หยวน เท่ากับปี ก่อน
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• ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายเพิ่มขึน้ จานวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงการ
เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยงานราชการและเป็ นไปตามมาตรฐานของกลุ่มบริษัท
รวมถึงการเพิ่มขึน้ ของต้นทุนขายของ Jixin ที่เริ่มดาเนินงานเต็มปี
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จานวน 224 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 21 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็ นร้อย
ละ 8 ส่ วนใหญ่ เป็ นผลมาจากกลุ่มบริษัทได้ดาเนินการควบคุมและลดค่าใช้จ่าย เพื่ อรองรับ
สภาวการณ์ถดถอยของสภาพเศรษฐกิจในวงกว้าง โดยค่าใช้จ่ายที่ลดลงส่วนใหญ่เป็ นค่าที่ปรึกษา
และค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ รวมถึงค่าเดินทางทัง้ ในประเทศและต่างประเทศเป็ นหลัก

ค่าภาคหลวง

ค่าภาคหลวง 183 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 58 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็ นร้อยละ 24 ประกอบด้วย
ค่าภาคหลวงของเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซียลดลง จานวน 62 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมาจากทัง้
ปริมาณขายและราคาขายของถ่านหินที่ลดลง เมื่อเทียบกับปี ก่อน ในขณะที่ค่าภาคหลวงของ
เหมืองในประเทศออสเตรเลียเพิ่มขึน้ จานวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมาจากปริมาณขายของถ่าน
หินที่เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับปี ก่อน

การรับรู้ส่วนแบ่งกาไร
จากการลงทุนในการ
ร่วมค้ าและบริษัทร่วม

การรับรูส้ ่วนแบ่งกาไรจากการลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจานวน 135 ล้านเหรียญสหรัฐ
ลดลง 71 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็ นร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) รับรู ส้ ่วนแบ่งกาไรของโรงไฟฟ้า BLCP จานวน 17 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 10 ล้าน
เหรียญสหรัฐ สาเหตุหลักมากจากการปรับปรุงรายการสินทรัพย์ภาษี เงินได้ท่ีเกิดจาก
ลูกหนีส้ ญ
ั ญาเช่าภายใต้สญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้า และจากการแปลงค่าสินทรัพย์จากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทเป็ นเงินสกุลเหรียญสหรัฐตามหลักการภาษี
2) รับรู ส้ ่วนแบ่งกาไรของโรงไฟฟ้าหงสาและเหมืองภูไฟในสาธารณรัฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาวจานวน 103 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 12 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับ
ปี ก่อน โดยในปี นีส้ ่วนใหญ่เพิ่มขึน้ จากการได้รบั เงินประกันความเสียหายจากเหตุการณ์
ภัยธรรมชาติ จานวน 7 ล้านเหรียญสหรัฐ และรับรูก้ าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจานวน 6
ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่ผลประกอบการลดลง จานวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการ
หยุดเดินเครื่องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพประจาปี ของหน่วยผลิตที่ 3
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3) รับรูส้ ่วนแบ่งกาไรของเหมืองถ่านหินในประเทศจีน จานวน 23 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง
69 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็ นผลมาจากปริมาณขายและราคาขายที่ลดลงตามราคา
ตลาดของถ่านหินและสถานการณ์ COVID-19

รายได้ อื่นๆ

รายได้อื่นๆ 155 ล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบด้วยรายการดังนี ้
1) กาไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน จานวน 81 ล้านเหรียญสหรัฐ แม้ว่ามีการแข็งค่าของเงิน
สกุลบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐ เทียบกับปี ก่อน ทั้งนี ้ กลุ่มบริษัทได้นาการบัญชีเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงสาหรับเงินลงทุนสุทธิในการดาเนินงานในต่างประเทศ มาถือปฏิบั ติ
ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ซึ่งเป็ นการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนของกลุ่มบริษัท อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 30.04
บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : 30.15 บาท)
2) กาไรสุทธิจากอนุพนั ธ์ทางการเงิน จานวน 23 ล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบด้วย
• กาไรสุทธิ ท่ีเกิดขึน้ จริง จานวน 11 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็ นกาไรที่ เกิดจาก
สัญญาแลกเปลี่ยนราคาซือ้ ขายถ่านหินล่วงหน้า จานวน 26 ล้านเหรียญ
สหรัฐ สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจานวน 6 ล้านเหรียญ
สหรัฐ และสัญ ญา Cross Currency Swap จ านวน 9 ล้า นเหรี ย ญสหรัฐ
และสัญญาแลกราคาซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติ จานวน 11 ล้านเหรียญสหรัฐใน
ขณะที่ รับ รู ข้ าดทุน สุท ธิ ท่ี เ กิ ด ขึ น้ จริง จากสัญ ญาซื อ้ ขายน ้า มัน ล่ ว งหน้า
จ านวน 25 ล้า นเหรีย ญสหรัฐ และสัญ ญาการแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบีย้
จานวน 16 ล้านเหรียญสหรัฐ
• กาไรสุทธิท่ียงั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์
ทางการเงิน ณ วันสิน้ ปี จานวน 12 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่ เกิดจาก
สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า จานวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ
และสัญญาแลกราคาซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติ จานวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ
3) รายได้ค่าบริหารจัดการและอื่นๆ จานวน 51 ล้านเหรียญสหรัฐ มีรายละเอียดดังนี ้
• รายได้ดอกเบีย้ รับ จานวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ
• รายได้จากเงินปั นผล จานวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ
• กาไรจากการปรับปรุ งการซือ้ เหมือง Springvale จานวน 10 ล้านเหรียญ
สหรัฐ
• เงิ น สนับ สนุ น จากรัฐ บาลในสาธารณรัฐ ประชาชนจี น ส าหรับ การผลิ ต
ไอนา้ ร้อนให้แก่ชมุ ชนรวมถึงค่าเชื่อมต่อท่อส่งไอนา้ จานวน 10 ล้านเหรียญ
สหรัฐ
• รายได้จากการขายเถ้าถ่านและวัสดุเหลือใช้ของเหมืองและโรงไฟฟ้ารวมถึง
รายการอื่นๆ จานวน 19 ล้านเหรียญสหรัฐ
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ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล

ภาษี เงินได้นิติบุคคลจานวน 9 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจานวน 69 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่
มาจาก
1) ภาษีเงินได้นิติบคุ คลที่ลดลง จานวน 60 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็ นไปตามผลกาไรจาก
การดาเนินงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อน
2) การลดลงของภาษี เงินได้หกั ณ ที่จ่าย จานวน 12 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการลดลง
ของภาษีหกั ณ ที่จ่ายจากเงินปั นผลรับในระหว่างปี
3) การเพิ่มขึน้ ของภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สุทธิ จานวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ อันเป็ นผลจาก
การปรับลดลงของสินทรัพย์ภาษี เงินได้รอตัดบัญชีของกลุ่มบริษัทย่อยในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ซึ่งเป็ นผลจากการออกมาตรการของภาครัฐเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่ า (COVID-19) ในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย โดยให้ลดอัตราภาษี เงินได้นิติบุคคลจากเดิมที่อัตราร้อยละ 25 เป็ นอัตรา
ร้อยละ 22 ในปี 2020 และ 2021 และอัตราร้อยละ 20 ในปี 2022
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4. งบแสดงฐานะการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน รวม ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563 เปรี ย บเทีย บกั บ งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2562

4.1 สินทรัพย์รวมจานวน 9,377 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 1,308 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึน้ และลดลงที่มีสาระสาคัญดังนี ้

•

เงินสดและเงินฝากธนาคารจานวน 730 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 297 ล้านเหรียญสหรัฐ (คาอธิบายในข้อ 5
เรื่องงบกระแสเงินสดรวม)

•

เงินลงทุนระยะสัน้ ลดลงทัง้ จานวน 110 ล้านเหรียญสหรัฐ เกิดจากการจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทางการเงิน
ที่ วัด มูลค่ า ด้ว ยมูลค่ า ยุติ ธ รรมผ่ า นกาไรหรื อ ขาดทุน จ านวน 3 ล้า นเหรี ย ญสหรัฐ และจัด ประเภทเป็ น
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ายจานวน 107 ล้านเหรียญสหรัฐ จากผลกระทบ
ของมาตรฐานบัญชีใหม่ ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
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•

สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน จานวน 11 ล้านเหรียญสหรัฐ เกิด
จากการจัดประเภทจากเงินลงทุนระยะสัน้ จานวน จานวน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ จากผลกระทบของมาตรฐาน
บัญชีใหม่ ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และในระหว่างปี มีการลงทุนเพิ่มจานวน 35 ล้านเหรียญสหรัฐ
ไถ่ถอนจานวน 28 ล้านเหรียญสหรัฐ และกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดขึน้ จริงจากการแปลงค่างบ
การเงิน ณ วันสิน้ ปี จานวน 0.6 ล้านเหรียญสหรัฐ

•

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธี ราคาทุนตัดจาหน่าย จานวน 0.16 ล้านเหรียญ เกิดจากการจัด
ประเภทจากเงินลงทุนระยะสัน้ จานวน 107 ล้านเหรียญสหรัฐ จากผลกระทบของมาตรฐานบัญชีใหม่ ฉบับที่
9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และในระหว่างปี มีการลงทุนเพิ่ม จานวน 45 ล้านเหรียญสหรัฐ ไถ่ถอน จานวน
147 ล้านเหรียญสหรัฐ และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดขึน้ จริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วัน
สิน้ ปี จานวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ

•

เงินปั นผลค้างรับที่คาดว่าจะได้รบั ภายในหนึ่งปี และส่วนที่เกินกว่าหนึ่งปี จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันจานวน 26
ล้านเหรียญสหรัฐและ 10 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามลาดับ เป็ นเงิ นปั นผลค้างรับจากการร่วมค้าซึ่งดาเนินธุรกิจ
ไฟฟ้าในประเทศ เพิ่มขึน้ สุทธิ 15 ล้านเหรียญสหรัฐ เกิดจากรายการดังต่อไปนีใ้ นระหว่างปี
1) การลดลง จานวน 60 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการได้รบั เงินปั นผล
2) การเพิ่มขึน้ จานวน 73 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการประกาศจ่ายเงินปั นผล
3) การเพิ่มขึน้ จากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วันสิน้
ปี จานวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ

•

เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจานวน 1,690 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 205 ล้านเหรียญสหรัฐ คิด
เป็ นร้อยละ 14 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) เพิ่มขึน้ จากการลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจานวน 86 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เป็ นการ
ลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดที่ประเทศสิงคโปร์
2) เพิ่มขึน้ จากการรับรูส้ ่วนแบ่งกาไรจากการลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจานวน 136 ล้านเหรียญ
สหรัฐ
3) ลดลงจากการรับรูเ้ งินปั นผลในระหว่างปี จานวน 73 ล้านเหรียญสหรัฐ
4) เพิ่มขึน้ จากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วันสิน้ ปี
และอื่นๆ จานวน 47 ล้านเหรียญสหรัฐ
5) เพิ่มขึน้ จากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน ที่เริ่มมี
ผลบังคับใช้ทางบัญชีในปี นี ้ จานวน 9 ล้านเหรียญสหรัฐ
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•

สินทรัพย์ทางการเงิน ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือเงินลงทุนอื่น สุทธิ
(ตามที่ได้แสดงไว้ในงบแสดงฐานะทางการเงินในปี ก่อน) จานวน 153 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 9 ล้าน
เหรียญสหรัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) เพิ่มขึน้ จากการการลงทุนเพิ่มในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปนในรู
ุ่
ปแบบ
ของ TK (TOKUMEI KUMIAI) Agreement จานวน 11 ล้านเหรียญสหรัฐ
2) เพิ่มขึน้ จากผลกระทบของการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็ นราคายุติธรรม ตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับใหม่ ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน จานวน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ
3) ลดลงจากการขายคืนโครงการ Aizu Wakamutsu และ Iwate Tono เนื่องจากคู่สญ
ั ญาไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามสัญญาได้ ทาให้มีการจัดประเภทรายการใหม่ไปเป็ นลูกหนีร้ อรับเงินคืน จานวน 20 ล้าน
เหรียญสหรัฐ
4) ลดลงจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วันสิน้ ปี
และอื่นๆ จานวน 12 ล้านเหรียญสหรัฐ

•

ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ – สุท ธิ จ านวน 2,581 ล้า นเหรี ย ญสหรัฐ เพิ่ ม ขึ น้ 631 ล้า นเหรี ย ญสหรัฐ มี
รายละเอียดดังนี ้
1) เพิ่มขึน้ จากการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ของธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจก๊ าซและธุรกิจไฟฟ้า รวม
จานวน 132 ล้านเหรียญสหรัฐ
2) เพิ่มขึน้ จากการซือ้ แหล่งธุรกิจใหม่จานวน 639 ล้านเหรียญสหรัฐ
3) ลดลงจากค่าเสื่อมราคาในระหว่างปี จานวน 220 ล้านเหรียญสหรัฐ
4) เพิ่มขึน้ จากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการแปลงค่างบการเงิน และอื่นๆ
จานวน 86 ล้านเหรียญสหรัฐ
5) ลดลงจากรายการจัดประเภทของสินทรัพย์สิทธิการใช้ จากการนามาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ ฉบับ
ที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2563 จานวน 6 ล้านเหรียญสหรัฐ

•

สินทรัพย์สิทธิการใช้ จานวน 72 ล้านเหรียญสหรัฐ เกิดจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่
ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2563

•

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จานวน 474 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 3 ล้านเหรียญสหรัฐ เกิดจาก การเพิ่มขึน้
ของเงินสนับสนุนจากรัฐบาลค้างรับ สาหรับ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต ย์ในสาธารณรัฐประชาชนจี น
จานวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ การเพิ่มขึน้ ของเงินสดที่มีขอ้ จากัดในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จานวน 5 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ในขณะที่มีการลดลงของสิทธิในการใช้ท่ีดินเป็ นการจัดประเภทใหม่เป็ นสินทรัพย์สิทธิการใช้
จานวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากการใช้สิทธิใน warrant ซึ่งจัดประเภทใหม่เป็ นเงินลงทุน จานวน 9
ล้านเหรียญสหรัฐ และรวมถึงการลดลงของรายการอื่นๆ อีกจานวน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ
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1.2 หนีส้ ินรวมจานวน 6,562 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 1,128 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับหนีส้ ินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึน้ และลดลงที่มีสาระสาคัญดังนี ้

•

เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน จานวน 828 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 373 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการกูเ้ งิน
เพิ่มจานวน 1,389 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่ลดลงจากการชาระคืนเงินกูจ้ านวน 1,032 ล้านเหรียญสหรัฐ และ
เพิ่มขึน้ จากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วันสิน้ ปี จานวน 16
ล้านเหรียญสหรัฐ

•

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึง กาหนดชาระในหนึ่งปี จานวน 675 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 312 ล้าน
เหรียญสหรัฐ จากการจ่ายคืนเงินกูท้ ่ีถึงกาหนดจานวน 301 ล้านเหรียญสหรัฐ และเพิ่มขึน้ จากผลกระทบ
ของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึน้ จริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วันสิน้ ปี จานวน 15 ล้านเหรียญสหรัฐ
ในขณะที่เพิ่มขึน้ จากการจัดประเภทเงินกูร้ ะยะยาวเป็ นเงินกูร้ ะยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี จานวน
598 ล้านเหรียญสหรัฐ

•

ส่วนของหุน้ กูท้ ่ีถึงกาหนดไถ่ถอนในหนึ่งปี จานวน 133 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 43 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง
จากการไถ่ ถ อนหุ้น กู้ใ นระหว่า งปี จ านวน 170 ล้า นเหรี ย ญสหรัฐ และเพิ่ ม ขึ น้ จากผลกระทบของอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วันสิน้ ปี จานวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ และเพิ่มขึน้ จาก
การจัดประเภทหุน้ กูร้ ะยะยาวเป็ นส่วนของหุน้ กูร้ ะยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี จานวน 122 ล้าน
เหรียญสหรัฐ

•

ค่าเปิ ดหน้าดินและขนถ่านหินค้างจ่ายจานวน 60 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 14 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็ นร้อยละ
19 ส่วนใหญ่มาจากค่าเปิ ดหน้าดิน ค่าขุดขน และค่าขนส่งถ่านหินของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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•

เงินกูย้ ืมระยะยาวสุทธิจานวน 2,230 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 434 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็ นร้อยละ 24
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1)

เพิ่มขึน้ จากการกูใ้ นระหว่างปี จานวน 1,020 ล้านเหรียญสหรัฐ

2)

ลดลงจากการจัดประเภทรายการเงินกูร้ ะยะยาวไปเป็ นเงินกูร้ ะยะยาวที่ถึงกาหนดชาระในหนึ่ง ปี
จานวน 598 ล้านเหรียญสหรัฐ

3)

เพิ่มขึน้ จากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วันสิน้ ปี
จานวน 12 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เกิดจากเงินกูย้ ืมสกุลดอลลาร์ออสเตรเลีย ที่เกิดจากการแข็ง
ค่าของเงินสกุลดอลลาร์ออสเตรเลียต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐ โดยอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของเงินสกุ ล
ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 0.7630 (ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 : 0.6981)

•

หุน้ กูส้ ทุ ธิ จานวน 1,517 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 127 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็ นร้อยละ 8 ลดลงจากการจัด
ประเภทหุน้ กูร้ ะยะยาวไปเป็ นส่วนของหุน้ กูร้ ะยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี จานวน 122 ล้านเหรียญ
สหรัฐ และลดลงจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วันสิน้ ปี
จานวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ

•

หนีส้ ินอนุพนั ธ์การเงินที่ถึงกาหนดภายในหนึ่งปี และหนีส้ ินอนุพนั ธ์การเงินสุทธิจานวน 21 ล้านเหรียญสหรัฐ
และ 26 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามลาดับ รวมจานวน 47 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็ นผลจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
ของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ณ วันสิน้ ปี ประกอบด้วยสัญญา Cross Currency Swap จานวน 2 ล้าน
เหรี ย ญสหรัฐ สัญ ญาแลกเปลี่ ย นอัตราดอกเบี ย้ จานวน 28 ล้า นเหรี ย ญสหรัฐ สัญ ญาซื อ้ ขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า จานวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ สัญญาแลกราคาซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติ จานวน 5 ล้าน
เหรียญสหรัฐ และสัญญาแลกราคาซือ้ ขายถ่านหินจานวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ
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1.3 ส่วนของผูถ้ ือหุน้ จานวน 2,815 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 180 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เป็ นผลจาก

•
•
•
•
•
•

•

ลดลงจากขาดทุนสุทธิสาหรับปี 2563 จานวน 56 ล้านเหรียญสหรัฐ
การลดลงจากการจ่ายเงินปั นผลจานวน 97 ล้านเหรียญสหรัฐ
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย ตราสารอนุพนั ธ์ท่ีเป็ นการป้องกันความ
เสี่ยงทางการเงินและการป้องกันความเสี่ยงด้านการลงทุนจานวน 90 ล้านเหรียญสหรัฐ
เพิ่มขึน้ สุทธิจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง โดยการออกหุน้ บุริมสิทธิให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุมจานวนสุทธิ 96 ล้านเหรียญสหรัฐ
เพิ่มขึน้ จากส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยที่แสดงเป็ นเงินตราต่างประเทศและอื่นๆ
จานวน 232 ล้านเหรียญสหรัฐ
เพิ่มขึน้ จากรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ที่ถือปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ทางบัญชีในปี นี ้
จานวน 43 ล้านเหรียญสหรัฐ
เพิ่มขึน้ จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมจานวน 52 ล้านเหรียญสหรัฐ

1.4 อัตราส่วนหนีส้ ินสุทธิ ต่อทุน (Net debt to equity) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 1.47 เท่า (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 : 1.23 เท่า)
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5. งบกระแสเงินสดรวม
งบกระแสเงินสดรวมสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินสดสุทธิเพิ่มขึน้ รวม 297 ล้านเหรียญสหรัฐ (รวม
ผลกาไรของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการแปลงค่า ณ วันสิน้ ปี จานวน 8 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยรายละเอียด
ของแต่ละกิจกรรมมีดงั นี ้

5.1 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน จานวน 211 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีสาระสาคัญดังนี ้
• รับเงินจากการขายถ่านหิน จานวน 2,136 ล้านเหรียญสหรัฐ
• จ่ายชาระเจ้าหนี ้ จานวน 1,415 ล้านเหรียญสหรัฐ
• จ่ายดอกเบีย้ จานวน 215 ล้านเหรียญสหรัฐ
• จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุ คลจานวน 78 ล้านเหรียญสหรัฐ
• เงินรับจากภาษีเงินได้จานวน 11 ล้านเหรียญสหรัฐ
• จ่ายค่าภาคหลวงจานวน 172 ล้านเหรียญสหรัฐ
• เงินจ่ายอื่นๆ จานวน 56 ล้านเหรียญสหรัฐ
5.2 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จานวน 694 ล้านเหรียญสหรัฐมีสาระสาคัญดังนี ้
• ลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ และในโครงการระหว่างดาเนินการ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินใหม่ ใน
สหรัฐอเมริกา จานวน 632 ล้านเหรียญสหรัฐ
• ลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด และธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปนุ่ จานวน 97 ล้านเหรียญสหรัฐ
• เงินสดจ่ายสาหรับค่าใช้จ่ายในการสารวจและพัฒนารอตัดบัญชี จานวน 183 ล้านเหรียญสหรัฐ
• เงินสดจ่ายสาหรับการปรับโครงสร้างการลงทุน จานวน 8 ล้านเหรียญสหรัฐ
• เงินสดจ่ายสาหรับเงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จานวน 48 ล้านเหรียญสหรัฐ
• เงินสดจ่ายสาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน จานวน 35 ล้านเหรียญ
สหรัฐ
• เงินสดรับสาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน จานวน 28 ล้าน
เหรียญสหรัฐ
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• เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ายจานวน 102 ล้านเหรียญสหรัฐ
• เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จานวน 19
ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นเงินลงทุนในประเทศญี่ปนุ่
• เงินปั นผลรับจากบริษัทร่วมค้าและจากเงินลงทุนอื่น จานวน 62 ล้านเหรียญสหรัฐ
• ดอกเบีย้ รับและอื่นๆ จานวน 98 ล้านเหรียญสหรัฐ
5.3 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จานวน 772 ล้านเหรียญสหรัฐประกอบด้วย
• เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสัน้ ระยะยาวจากสถาบันการเงิน จานวน 2,412 ล้านเหรียญสหรัฐ
• จ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะสัน้ ระยะยาวจากสถาบันการเงิน หุน้ กูแ้ ละเจ้าหนีส้ ญ
ั ญาเช่าการเงิน จานวน 1,542
ล้านเหรียญสหรัฐ
• เงินปั นผลจ่าย จานวน 97 ล้านเหรียญสหรัฐ
• เงินสดจ่ายสาหรับหุน้ ทุนซือ้ คืนของบริษัทย่อย จานวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ
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การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
ล้านเหรียญสหรัฐ
8,454

2561

9,377

สิ น ทรัพ ย์ร วม ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563 จ านวน 9,377 ล้า น
เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 1,308 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็ นร้อย
ละ 16 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

2563

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทได้เปลี่ยนนโยบายการ
บัญชีสาหรับการแปลงมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์และ
หนี ้ สิ น ที่ เ กิ ด จากการปรั บ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมที่ เ กิ ด จากการซื ้อ
หน่วยงานในต่างประเทศ และได้นามาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นที่ เกี่ ยวกั บเครื่ องมื อทางการเงิ น (TAS 32, TFRS 7 และ
TFRS 9) และสัญญาเช่ า (TFRS 16) มาถื อ ปฎิ บัติ ตั้ง แต่ วัน ที่ 1
มกราคม 2563 กลุ่ม บริษั ท ได้ท าการปรับ ปรุ งรายการและจัด
ประเภทรายการใหม่ตามข้อกาหนดของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่ในยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ของ
งบแสดงฐานะการเงิน

8,069

2562

สินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 297 ล้านเหรียญสหรัฐ จากเงินปั นผลค้างรับจานวน 26
ล้านเหรียญสหรัฐ การลงทุนในบริษัทร่วมค้าและบริษัทร่วมเพิ่มขึน้ จานวน 205 ล้านเหรียญสหรัฐ เช่น ในธุรกิจพลังงาน
สะอาดที่ประเทศสิงคโปร์ และจากการรับรูส้ ่วนแบ่งกาไรจากการลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจานวน 136 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) เพิ่มขึน้ จานวน 631 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการซือ้ แหล่งธุรกิจก๊าซธรรมชาติแหล่งใหม่
(Barnett) และจากการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ของธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจก๊าซและธุรกิจไฟฟ้า

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
ล้านเหรียญสหรัฐ
3,175
2,635

2561

2562

2,815

2563

ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 2,815
ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 180 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็ น
ร้อ ยละ 7 เมื่ อ เที ย บกั บ ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 เพิ่ ม ขึ น้
จากส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยที่แสดง
เป็ นเงินตราต่างประเทศและอื่นๆ จานวน 232 ล้านเหรียญสหรัฐ
เพิ่มขึน้ จากรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั ด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 9
เรื่องเครื่องมือทางการเงิน ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ทางบัญชีในปี 2563
จานวน 43 ล้านเหรียญสหรัฐ
ในขณะที่ลดลงจากขาดทุนสุทธิสาหรับปี 2563 จานวน 56 ล้าน
เหรี ย ญสหรั ฐ จากการเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
หลักทรัพย์เผื่อขาย ตราสารอนุพนั ธ์ท่ีเป็ นการป้องกันความเสี่ยง
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ทางการเงินและการป้องกันความเสี่ยงด้านการลงทุน จานวน 90
ล้านเหรียญสหรัฐ และจากเงินปั นผลจ่ายจานวน 97 ล้านเหรียญ
สหรัฐ

รายได้จากการขายรวม
ล้านเหรียญสหรัฐ
3,481
2,759
2,283

รายได้จ ากการขายส าหรับ ปี 2563 มี ร ายได้ร วม 2,283 ล้า น
เหรียญสหรัฐ จากรายได้ธุรกิจถ่านหินจานวน 1,878 ล้านเหรียญ
สหรัฐ จากธุรกิจก๊าซจานวน 121 ล้านเหรียญสหรัฐ ธุรกิจไฟฟ้า
และไอนา้ 197 ล้านเหรียญสหรัฐ และรายได้อื่นๆ 88 ล้านเหรียญ
สหรัฐ
โดยมีปริมาณขายถ่านหินสาหรับปี 2563 จานวน 34.7 ล้านตัน
จากเหมืองในประเทศอินโดนีเซีย 21.2 ล้านตัน จากเหมืองใน
ประเทศออสเตรเลีย 12.5 ล้านตัน

2561

2562

2563

กาไรขั้นต้นรวม
กาไรขัน้ ต้นสาหรับปี 2563 จานวน 460 ล้านเหรียญสหรัฐ
อัตราส่วนการทากาไรขัน้ ต้นต่อยอดขายรวม (Gross Profit
Margin) สาหรับปี 2563 คิดเป็ นร้อยละ 20 โดยธุรกิจถ่านหินมี
อัตรากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 21 ธุรกิจก๊าซมีอตั รากาไรขัน้ ต้นร้อยละ
11 และธุรกิจไฟฟ้ามีอตั รากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 25

ล้านเหรียญสหรัฐ
1,228

708
460

2561

2562

2563
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กาไร (ขาดทุน) สุทธิรวม
สาหรับปี 2563 มีผลขาดทุนสุทธิจานวน 56 ล้านเหรียญสหรัฐ โดย
เป็ นผลจากเศรษฐกิจโลกในปี 2563 ที่อ่อนตัวลงจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด -19) อีกทั้งจากราคาถ่าน
หินและราคาก๊าซธรรมชาติท่ปี รับตัวลดลงจากต้นปี 2562

ล้านเหรียญสหรัฐ
205

-14
2561

2562

-56
2563

ในขณะที่ในช่วงระหว่าปี 2563 ภาวะค่าเงินบาทที่อ่อนค่าเมื่อเทียบ
กับเงินสกุลเหรียญสหรัฐ ทาให้เกิดผลกาไรจากการแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนจานวน 81 ล้านเหรียญสหรัฐ และกาไรจากตราสาร
อนุพนั ธ์ทางการเงินจานวน 23 ล้านเหรียญสหรัฐ

กาไรจากการดาเนินงานก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA)
สาหรับปี 2563 บริษัทฯ มีกาไรจากการดาเนินงานก่อนดอกเบีย้
ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จา่ ยตัดจ่าย (EBITDA) จานวน 563
ล้านเหรียญสหรัฐ

ล้านเหรียญสหรัฐ
1,178

701
563

2561

2562

โดยแบ่งเป็ น EBITDA จากธุรกิจถ่านหิน 340 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
EBITDA จากธุรกิจก๊าซธรรมชาติจานวน 54 ล้านเหรียญสหรัฐ
และEBITDA จากธุรกิจไฟฟ้าจานวน 169 ล้านเหรียญสหรัฐ

2563
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กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้
สาหรับ ปี 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิต่อหุน้ 0.011 เหรียญ
สหรัฐต่อหุน้

เหรียญสหรัฐต่อหุ้น

0.040

-0.003
2561

2562

-0.011
2563

อัตราส่วนหนีส้ นิ สุทธิต่อทุน
เท่า
1.47
1.23
1.02

2561

2562

2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีอตั ราส่วนหนีส้ ินสุทธิต่อทุนอยูท่ ่ี
1.47 เท่า
โดยมีหนีส้ ินที่มีภาระผูกพันดอกเบีย้ จานวน 5,383 ล้านเหรียญ
สหรัฐ เพิ่มขึน้ จากปี 2562 จานวน 949 ล้านเหรียญสหรัฐ จากเงิน
กู้ยื ม เพิ่ ม ขึ น้ จ านวน 2,409 ล้า นเหรี ย ญสหรัฐ ในขณะที่ มี ก าร
ลดลงจากการชาระคืนเงินกูแ้ ละชาระคืน หุ้นกู้ท่ีครบกาหนดไถ่
ถอนในระหว่างปี จานวน 1,503 ล้านเหรียญสหรัฐ และเพิ่มขึน้
จากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการแปลง
ค่างบการเงิน ณ วันสิน้ งวด จานวน 43 ล้านเหรียญสหรัฐ
ขณะที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 มีจานวน 742 ล้านเหรียญสหรัฐ
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้

อายุ
(ปี )

1) นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
- ประธานกรรมการบริษัท
วันที่ 28 เมษายน 2559

68

- กรรมการ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2526
- เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
วันที่ 10 เมษายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
- M.B.A. (Finance), St. Louis University, Missouri,
U.S.A.
- เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อบรมหลักสูตร DCP Refresher Course รุน่ ที่ 3/2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 20/2545 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development
Program (LDP) - Enhancing Competitiveness
รุน่ ที่ 0/2555 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุน้
กรรมการและ
ในบริษัทฯ
ผูบ้ ริหาร
เป็
น
อาของบุ
คคล
ตนเอง :
0.35% ในลาดับที่ 5
และลาดับที่ 8
คู่สมรส :
0.13%

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ช่วงเวลา
2559 - ปัจจุบนั
2526 - ปัจจุบนั
2558 - 2559
2526 - เม.ย.2558
2539 – ปัจจุบนั
2558 – ปัจจุบนั

ตาแหน่ง

2559 - 2561

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการ
เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

2558 - 2561

ประธานคณะทางาน

2526 - ปัจจุบนั
2561 - ปัจจุบนั
2547 - ปัจจุบนั
2562 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั

กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2555 - ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั
2551 – ปัจจุบนั

นายกสมาคม
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ประธาน

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
คณะทางานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของ
บริษัทจดทะเบียน - สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัท นา้ ตาลมิตรผล จากัด
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต
สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต

หน้า 364

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้

อายุ
(ปี )

2) นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
- กรรมการอิสระ
วันที่ 5 เมษายน 2555

64

- ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
วันที่ 30 เมษายน 2557
- กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
วันที่ 30 เมษายน 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Wisconsin
at Madison, U.S.A.
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ปริมาณวิเคราะห์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 14/2555
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 161/2555 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Financial Institutions Governance
Program (FGP) รุน่ ที่ 7/2556 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program
Update (DCPU) รุน่ ที่ 2/2557 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร IT Governance (ITG) รุน่ ที่ 2/2016
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Audit Committee Forum 2016 จาก
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์รว่ มกับสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Audit Committee Effectiveness
Seminar 2012 จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุน้
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ
ผูบ้ ริหาร
2555 - ปัจจุบนั
2557 - ปัจจุบนั

2556 - ปัจจุบนั

2561 - ปัจจุบนั

2559 - 2562
2554 - 2559
2553 - 2558

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการ/ประธาน
คณะกรรมการกากับดูแล
กิจการ/ประธานคณะกรรมการ
กากับความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการ
ประเมินผลการดาเนินงาน
ของกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ
ประธานคณะกรรมการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั
ศาสตราจารย์ (ระดับ11)
สาขาเศรษฐศาสตร์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
(ป.ป.ง.)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (ส.ส.ส.)

สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)
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ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้

อายุ
(ปี )

2) นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
- กรรมการอิสระ
วันที่ 5 เมษายน 2555

64

- ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
วันที่ 30 เมษายน 2557
- กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
วันที่ 30 เมษายน 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
- อบรมหลักสูตร Audit Committee Forum 2017
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร “วิธีปฏิบตั ิสาหรับบอร์ด ในการกากับ
ดูแลการป้องกันและรับมือภัยไซเบอร์” จากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- อบรมหลักสูตร Boards that Make a Difference
(BMD) 8/2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Risk Management for Corporate
Leaders (RCL) รุน่ ที่ 15/2562 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร IT Security Awareness for Top
Management จากบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล
เซ็นเตอร์ จากัด

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุน้
กรรมการและ
ในบริษัทฯ
ผูบ้ ริหาร
-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

หน้า 366

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้
3) นายระวิ คอศิริ
- กรรมการ
วันที่ 5 เมษายน 2555
- ประธานกรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรหา
วันที่ 28 เมษายน 2559

อายุ
(ปี )
71

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีสาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 32/2003 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงสถาบันวิทยากรตลาดทุน
(หลักสูตร วตท.) รุน่ ที่ 2/2549 จากสถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน
- Executive Leadership Program NIDA-Wharton
คณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(NIDA) กับ The Wharton School, University of
Pennsylvania, U.S.A.
- อบรมหลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน
สถาบันวิทยาการพลังงานรุน่ ที่3 (วพน.3)

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุน้
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ
ผูบ้ ริหาร
ตนเอง :
2555 - ปัจจุบนั
ไม่มี
2559 - ปัจจุบนั
คู่สมรส :
0.02%
2555 - 2559
2544 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั
2544 - ปัจจุบนั
2552 - ก.ค.2563
2552 - ก.ค.2563
2555 - 2559
2553 - 2560

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตาแหน่ง
กรรมการ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษา
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด
Hongsa Power Company Limited
Phu Fai Mining Company Limited
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
Centennial Coal Company Limited

หน้า 367

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้
4) นายสุทศั น์ เศรษฐ์บญ
ุ สร้าง
- กรรมการอิสระ
วันที่ 3 เมษายน 2557
- กรรมการตรวจสอบ
วันที่ 30 เมษายน 2557
- กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
วันที่ 25 เมษายน 2562

อายุ
(ปี )
69

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
- Ph.D. in Economics, University of Hawaii, U.S.A.
- M.A. in Agricultural Economics, University of
Hawaii, U.S.A.
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุน่ ที่ 194/2557 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Cyber Resilience Leadership 2017
จากธนาคารแห่งประเทศไทย
- อบรมหลักสูตร Boards that Make a
Difference (BMD) รุน่ ที่ 8/2561 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุน้
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ
ผูบ้ ริหาร
ตนเอง
2557 - ปัจจุบนั
0.004%
คู่สมรส
2562 - ปัจจุบนั
2562 - ปัจจุบนั
2561 - ปัจจุบนั

2556 - ปัจจุบนั
2556 - ปัจจุบนั

2558 -2563

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตาแหน่ง
กรรมการ/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผล ภาคราชการ
เฉพาะกิจ คณะที่ 2
(ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก)
ประธานมูลนิธินวชีวนั
กรรมการ/ประธานกรรมการ
ด้านการเงิน
กรรมการ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด
(มหาชน)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มูลนิธินวชีวนั
Board of Trustee International Rice
Research Institute (IRRI) Los Banos
Philippine
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้

อายุ
(ปี )

5) นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
- กรรมการ
วันที่ 3 เมษายน 2557

64

- ประธานกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน
วันที่ 25 เมษายน 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
- ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- อบรมหลักสูตร การลงทุน Ultra Wealth – Invest Like
a Master รุน่ ที่ 2
- อบรมหลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการ
พลังงาน รุน่ ที่ 5 จากสถาบันวิทยาการพลังงาน
(วพน.)
- อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development
Program (LDP) รุน่ ที่ 1 จากสมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย
- อบรมหลักสูตร Top Executive Program in
Commerce and Trade (TEPCOT) รุ่นที่ 5
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 161/2555 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร The Senior Executive Program
รุน่ ที่ 9 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– อบรมหลักสูตร Management Problem Solving and
Decision Making Program, Kepner – Tregoe,
International, Princeton, New Jersey, U.S.A.

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุน้
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ
ผูบ้ ริหาร
0.085% เป็ นหลานชาย 2557 - ปัจจุบนั
ของบุคคลใน
ลาดับที่ 1
2563 - ปัจจุบนั
และเป็ นลูกพี่
ลูกน้องของบุคคล 2561 - 2563
ในลาดับที่ 8
2558 - ปัจจุบนั
2525 - ปัจจุบนั
2554 - ปัจจุบนั

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตาแหน่ง
กรรมการ /
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจ
กลุ่มงานอ้อย
กรรมการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กลุ่มงานพัฒนาและจัดการ
ด้านอ้อย

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
กลุ่มมิตรผล
กลุ่มมิตรผล
กลุ่มมิตรผล
กลุ่มมิตรผล
กลุ่มมิตรผล
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ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้

อายุ
(ปี )

6) นายเมธี เอือ้ อภิญญกุล
- กรรมการ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2526
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- ที่ปรึกษา
วันที่ 1 มกราคม 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
- Doctor of Business, Engineering and Technology,
(Honoris Cousa) St. Louis University, Missouri,
U.S.A.
- B.Sc. (Management), St. Louis University,
Missouri, U.S.A.
- Infrastructure for the Market Economy, Harvard
University John F. Kennedy School of
Government, Boston, U.S.A.
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน (วปรอ. 377)
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน (วปรอ.จก) รุน่ ที่ 1
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 61/2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุน้
กรรมการและ
ในบริษัทฯ
ผูบ้ ริหาร
เป็ นพี่ชายของ
ตนเอง :
0.085% บุคคลในลาดับ
คู่สมรส :
ที่ 7
0.01%

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ช่วงเวลา
2526 - ปัจจุบนั
2557 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั
2547 - ปัจจุบนั

ตาแหน่ง
กรรมการ
ที่ปรึกษา
กรรมการ
ประธานที่ปรึกษา

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อม จากัด (มหาชน)

หน้า 370

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้
7) นายองอาจ เอือ้ อภิญญกุล
- กรรมการ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2526
- ที่ปรึกษา
วันที่ 1 มกราคม 2560
- เจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่ 8 มกราคม 2544

อายุ
(ปี )
64

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
- B.S. (Mechanical Engineering), University of
Missouri, Columbia, U.S.A.
- อบรมหลักสูตร The Senior Executive Program
รุน่ ที่ 3 จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม
เอกชน (วปรอ. 4414)
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุน่ ที่ 23/2545 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 8 จาก
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- อบรมหลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการบริหารงาน
พัฒนาเมือง (มหานคร รุน่ ที่ 1) จากสถาบันพัฒนาเมือง
กรุงเทพมหานคร
- อบรมหลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน
รุน่ ที่ 1 จากสถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
- อบรมหลักสูตร ผูบ้ ริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
(บยส.) รุน่ ที่ 17 จากสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ ายตุลา
การศาลยุติธรรม
- อบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุน่ ที่ 1 จากสถาบัน
วิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุน้
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ
ผูบ้ ริหาร
เป็ นน้องชาย 2526 - ปัจจุบนั
ตนเอง :
0.11%
ของบุคคลใน 2560 - ปัจจุบนั
คู่สมรส :
ลาดับที่ 6
2526 - 2559
0.05%

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตาแหน่ง
กรรมการ
ที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่บริหาร

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้
7) นายองอาจ เอือ้ อภิญญกุล
- กรรมการ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2526
- ที่ปรึกษา
วันที่ 1 มกราคม 2560
- เจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่ 8 มกราคม 2544

อายุ
(ปี )
64

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุน้
กรรมการและ
ในบริษัทฯ
ผูบ้ ริหาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- อบรมหลักสูตร Top Executive Program in
Commerce and Trade รุน่ ที่ 4
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- อบรมหลักสูตร การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่าย
นวัตกรรม (BRAIN) รุน่ ที่ 1 จากสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.)
- อบรมหลักสูตร การบริหารการท่องเที่ยวสาหรับ
ผูบ้ ริหารระดับสูง (กสท.) รุน่ ที่ 1 จากศูนย์พฒ
ั นา
วิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว
- อบรมหลักสูตร ABC สถาบันพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์เชิงธุรกิจ รุน่ ที่ 8/2018 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- อบรมหลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมบริการ
(ToPCATS) รุน่ 2 จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้
8) นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
- กรรมการ
วันที่ 1 มิถนุ ายน 2553
- กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา
วันที่ 1 มิถนุ ายน 2553

อายุ
(ปี )
56

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
- Bachelor of Science (Finance), Babson College,
Massachusetts, U.S.A.
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 24/2545 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร TLCA Executive Development
Program รุน่ ที่ 13 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development
Program (LDP) รุน่ ที่ 2 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย และ International Institute for Management
Development (IMD)
- อบรมหลักสูตร Senior Executive Program 2019
(SEP) รุน่ ที่ 33 จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ the Kellogg
School of Management and the Wharton School
- อบรมหลักสูตร Strategy and Innovation for
Business in Asia (SIBA) ปี 2559 จาก
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ MIT Sloan School of
Management
- อบรมหลักสูตร Leadership Communication
Certification Program 2561 จาก Thailand
Management Association (TMA)
- อบรมหลักสูตร Board that Make a Difference
(BMD) รุน่ ที่ 10/2563 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุน้
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ
ผูบ้ ริหาร
ตนเอง : เป็ นหลานชายของ 2553 -ปัจจุบนั
0.16% บุคคลในลาดับที่ 1
คู่สมรส :
และเป็ น
ปัจจุบนั
0.005% ลูกพี่ลกู น้องของ
บุคคลในลาดับที่ 5
2551 -ปัจจุบนั
2551 -ปัจจุบนั
2551 -ปัจจุบนั

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตาแหน่ง
กรรมการ / กรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กลุ่มธุรกิจนา้ ตาลประเทศไทย
พลังงานและธุรกิจใหม่
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท นา้ ตาลมิตรผล จากัด

บริษัท นา้ ตาลมิตรสยาม จากัด
บริษัท นา้ ตาลมิตรผล จากัด
บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จากัด
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ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้

อายุ
(ปี )

9) นางสมฤดี ชัยมงคล
- ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
วันที่ 10 เมษายน 2558

59

- กรรมการ
วันที่ 4 เมษายน 2558

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุน้ ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ กรรมการและผูบ้ ริหาร
2558 - ปัจจุบนั
- บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ตนเอง :
- Program for Global Leadership, Harvard University 0.12%
Graduate School of Business Administration,
คู่สมรส :
2552 - ปัจจุบนั
Boston, U.S.A.
2549 - 2558
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุน่ ที่ 78/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
ปัจจุบนั
บริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 18
จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- อบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุน่ ที่ 2 จากสถาบัน
วิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

ตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/
กรรมการ
กรรมการ
ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร - การเงิน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด
บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จากัด
บริษัท บ้านปู เน็กซ์ กรีน ลีสซิ่ง จากัด
บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จากัด
บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
บริษัท เหมืองเชียงม่วน จากัด
บริษัท บ้านปู โคล เซลส์ จากัด
บริษัท เพาเวอร์ เวียดนาม จากัด
บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จากัด
บริษัท บ้านปู อินโนเวชั่น แอนด์ เวนเจอร์ส
จากัด
บริษัท บีโอจี จากัด
Hunnu Investments Pte. Ltd.
AFE Investments Pty Ltd.
Banpu Singapore Pte. Ltd.
BP Overseas Development Co., Ltd.
Centennial Coal Co., Ltd.
Hunnu Coal Pty Ltd.
Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.
Banpu Coal Investment Co., Ltd.
Asian American Coal, Inc.
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ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้

อายุ
(ปี )

10) นางสมฤดี ชัยมงคล
- ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
วันที่ 10 เมษายน 2558

59

- กรรมการ
วันที่ 4 เมษายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุน้ ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัทฯ กรรมการและผูบ้ ริหาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ช่วงเวลา
ปัจจุบนั

ตาแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
PT. Indo Tambangraya Megah Tbk
Banpu Australia Resources Pty Ltd.
Banpu Australia Co., Pty Ltd.
Banpu Energy Australia Pty Limited
Banpu Renewable Australia Pty Limited
BPIN Investment Co., Ltd.
Sunseap Group Pte. Ltd.
Banpu North America Corporation
BKV Corporation
Durapower Holdings Pte. Ltd.
FoMM Corporation
Banpu Japan K.K.
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ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้
10) นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ
- กรรมการ
วันที่ 19 เมษายน 2559
- กรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา
วันที่ 28 เมษายน 2559
- ที่ปรึกษา
วันที่ 1 เมษายน 2557

อายุ
(ปี )
68

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
- ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
- พาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- Certificates in Project Investment Appraisal and
Management and Global Leadership, Harvard
University, U.S.A.
- อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 52/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 73/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุน้ ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ กรรมการและผูบ้ ริหาร
2559 - ปัจจุบนั
ตนเอง :
คู่สมรส :
2557 - ปัจจุบนั
2563 - ปัจจุบนั

2563 - ปัจจุบนั

2563 - ปัจจุบนั
2562 - ปัจจุบนั
2562 - ปัจจุบนั
2557 - 2563
2557 - 2563
2557 - 2563
2555 - 2563
2555 - 2563
2557 - 2563
2557 - 2563
2555 - 2563

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตาแหน่ง
กรรมการ / กรรมการบรรษัท
ภิบาลและสรรหา
ที่ปรึกษา
กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน สรรหาและการ
กากับดูแลกิจการ / Board
Risk and Compliance
Committee
กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
ผูเ้ ชี่ยวชาญการบริหารธุรกิจ
ร่วมทุนต่างประเทศ
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการยกร่างแนว
ทางการปฏิรูป
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)

บริษัท สหยูเนี่ยน จากัด (มหาชน)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยอีสเทิรน์ กรุ๊ป โฮลดิง้ จากัด
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Emery Oleochemical (M) Sdn.Bhd.
Emery Specialty Chemical Sdn.Bhd.
Natureworks LLC
Venecorex Holding
PTTGC International Private Limited
PTTGC Innovation America Corp.
PTTGC International (USA) Inc.
PTTGC International (Netherlands) B.V.
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ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้
11) นายพิชยั ดุษฎีกลุ ชัย
- กรรมการอิสระ
วันที่ 4 เมษายน 2562
- กรรมการตรวจสอบ
วันที่ 25 เมษายน 2562

อายุ
(ปี )
59

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
- ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (MBA), Ashland
University, Ohio, U.S.A
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development
Program (LDP) รุน่ ที่ 1 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 278/2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุน้ ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ กรรมการและผูบ้ ริหาร
2562 - ปัจจุบนั
2563 - ปัจจุบนั

2563 - ปัจจุบนั

2561 - 2561

2545 - 2561

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการบรรษัทภิ
บาล
กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการกากับ
ความเสี่ยง
General Manager &
Deputy Country Head of
Thailand
Head of Business
Promotion

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้านปุ จากัด มหาชน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จากัด (มหาชน)

บริษัท แอล เอช ไฟแนนเชียล กรู๊ป จากัด
(มหาชน)

ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น

ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น
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ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้

อายุ
(ปี )

12) นายธีรภัทร สงวนกชกร
- กรรมการอิสระ
วันที่ 3 เมษายน 2562

55

- กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
วันที่ 25 เมษายน 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
- วิศวกรรมศาสตร์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต สาขา Information
Processing, Tokyo Institute of Technology
- วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา Information
Processing, Tokyo Institute of Technology
- วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 148/2554 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Advance Audit Committee Program
(AACP) รุน่ ที่ 14/2557 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Board Matters and Trends (BMT)
รุน่ ที่ 8/2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุน้ ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ กรรมการและผูบ้ ริหาร
2562 - ปัจจุบนั

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตาแหน่ง

2557 - 2561

กรรมการอิสระ/ กรรมการ
กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการนโยบาย
รองศาสตราจารย์ ภาควิชา
วิศวกรรมโทรคมนาคม
กรรมการจัดทาแผนการ
บูรณาการและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ
กรรมการตรวจสอบ

2555 - 2559

กรรมการนโยบาย

2563 - ปัจจุบนั
2561 - ปัจจุบนั
2547- ปัจจุบนั
2561 - 2561

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย
สานักวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย

หน้า 378

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้
13) นายพิริยะ เข็มพล
- กรรมการอิสระ
วันที่ 8 เมษายน 2563
- กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

อายุ
(ปี )
61

%
ความสัมพันธ์ทาง
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
การถือหุน้ ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ กรรมการและผูบ้ ริหาร
- Master of Science (International Relations), London
2563 - ปัจจุบนั
School of Economics University of London, UK
- ศิลปะศาสตร์บณ
ั ฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2562 - ปัจจุบนั
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
รุน่ ที่ 298/2563 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
ปัจจุบนั
บริษัทไทย (IOD)
2563 - 2563
- อบรมหลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน
(วพน.) รุน่ ที่ 7 จากสถาบันวิทยาการพลังงาน
2560 – 2562
2558 - 2560

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ /กรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการ
ที่ปรึกษา
กรรมการบริหาร และ
กรรมการกากับความเสี่ยง
เอกอัครราชทูต
รองปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จากัด
(มหาชน)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศ
ไทย (ธสน.)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

หน้า 379

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้

อายุ
(ปี )

14) นายสมศักดิ์ สิทธินาม
สุวรรณ
- ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร- ธุรกิจถ่านหิน
วันที่ 1 มกราคม 2563

60

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหาร
โครงการและนโยบาย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่และโลหะ
วิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- อบรมหลักสูตร TLCA Executive Development
Program 2017 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- อบรมหลักสูตร Global Leadership Program for
Strategic Leader 2017, IMD Business School

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุน้ ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ กรรมการและผูบ้ ริหาร
0.001%
ปัจจุบนั
2562
2561
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2562 - ปัจจุบนั
2562 - ปัจจุบนั
2562 - ปัจจุบนั
2562 - ปัจจุบนั
2562 - ปัจจุบนั
2562 - ปัจจุบนั
2562 - ปัจจุบนั
2562 - ปัจจุบนั
2562 - ปัจจุบนั
2562 - ปัจจุบนั
2562 - ปัจจุบนั
2562 - ปัจจุบนั
2561- ปัจจุบนั
2561 – ปัจจุบนั
2562 ม.ค.2563

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตาแหน่ง
ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร - ธุรกิจถ่านหิน
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั ิการ สายธุรกิจถ่านหิน
ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบตั ิการ - สายธุรกิจถ่านหิน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (Commissioner)
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
Hunnu Gobi Altai LLC
Banpu Vietnam Limited Liability Company
Hunnu Coal Pty Ltd.
BP Overseas Development Company
Banpu Minerals (Singapore) Pte.Ltd.
Banpu Singapore Pte.Ltd.
BMS Coal Sales Pte. Ltd.
Hunnu Investments Pte. Ltd.
Aura Land Development Pte. Ltd.
Banpu Energy Services (Thailand)
Banpu Engineering Services Co.Ltd.
Banpu International Limited
Banpu Mineral Company Limited
Banpu Coal Sales Co., Ltd.
PT. Indo Tambabgraya Megah Tbk
บ้านปู โคล เพาเวอร์ จากัด
บริษัท เหมืองเชียงม่วน จากัด

หน้า 380

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้

อายุ
(ปี )

14) นายสมศักดิ์ สิทธินาม
สุวรรณ
- ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร- ธุรกิจถ่านหิน
วันที่ 1 มกราคม 2563

60

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุน้ ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัทฯ กรรมการและผูบ้ ริหาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ช่วงเวลา
2558 - 2560

2558 - 2560

ตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการสายอาวุโส
สานักประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

Hongsa Power Co., Ltd.

หน้า 381

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้

อายุ
(ปี )

46
15) นายกิรณ ลิมปพยอม
-ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ธุรกิจไฟฟ้า
วันที่ 10 เมษายน 2563
-ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -บริษัท
บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 10 เมษายน 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
- Ph.D. Sociology,Centre for Comparative Labour
Studies, University of Warwick, UK
- M.Sc. Industrial Relations, Labour Market
Economic, London School of Economics and
Political Science (LSE), University of London, UK
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- MBA จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ The Kellogg
School of Management and the Wharton School
- Graduate of the Australian Institute of Company
Directors (GAICD)
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 294/2554 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุน้ ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ กรรมการและผูบ้ ริหาร
2563 - ปัจจุบนั
2563 - ปัจจุบนั
2563 - ปัจจุบนั

ปัจจุบนั

2559 - 2563
2558 - 2559

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตาแหน่ง
ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร - ธุรกิจไฟฟ้า
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
President Director
Senior Vice President,
Senior Vice President Head of Australia
Investment
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด
Hongsa Power Company Limited
บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จากัด
บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จากัด
บริษัท เพาเวอร์ เวียดนาม จากัด
Phu Fai Mining Company Limited
PT. ITM Banpu Power Company Limited
Banpu Australia Co., Pty. Ltd.
Banpu Australia Resources Pty Limited
Banpu Energy Australia Pty Limited
AFE Investments Pty Limited
Centennial Coal Company Pty Limited
PT Indo Tambangraya Megah Tbk
PT Indo Tambangraya Megah Tbk
Banpu Australia Co Pty Ltd

Centennial Coal Company Limited
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ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้
16) นายพิริยะ เข็มพล
- กรรมการอิสระ
วันที่ 8 เมษายน 2563
- กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

อายุ
(ปี )
61

%
ความสัมพันธ์ทาง
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
การถือหุน้ ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ กรรมการและผูบ้ ริหาร
- Master of Science (International Relations), London
2563 - ปัจจุบนั
School of Economics University of London, UK
- ศิลปะศาสตร์บณ
ั ฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2562 - ปัจจุบนั
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
รุน่ ที่ 298/2563 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
ปัจจุบนั
บริษัทไทย (IOD)
2563 - 2563
- อบรมหลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน
(วพน.) รุน่ ที่ 7 จากสถาบันวิทยาการพลังงาน
2560 – 2562
2558 - 2560

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ /กรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการ
ที่ปรึกษา
กรรมการบริหาร และ
กรรมการกากับความเสี่ยง
เอกอัครราชทูต
รองปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จากัด
(มหาชน)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศ
ไทย (ธสน.)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
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ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้
17) นายสุธี สุขเรือน
- ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร - Corporate
Development
วันที่ 1 มกราคม 2564

อายุ
(ปี )
56

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบณ
ั ฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรม TLCA Executive Development Program
รุน่ ที่ 11 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- อบรม Economic Leader Forum โดยสมาคม
เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
- Director Certification Program (DCP) #254/2018,
Thai Institute of Directors Association (IOD)
- อบรมหลักสูตร Global Leadership Program for
Strategic Leader 2019, IMD Business School
- อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development
Program (LDP) รุน่ ที่ 5 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
และ International Institute for Management
Development (IMD)
- อบรมหลักสูตร Leadership Program Accelerating Transformation Series
บมจ.บ้านปู ร่วมกับ Pacrim Group

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุน้
ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ กรรมการและผูบ้ ริหาร
ปัจจุบนั

เม.ย.2563 ธ.ค.2563
2561 เม.ย.2563
2552 - 2560

2561 - เม.ย.
2563
2562 - ปัจจุบนั
2561 - ปัจจุบนั

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร - Corporate
Development
ผูอ้ านวยการสายอาวุโส Corporate Development
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั ิการ
- สายธุรกิจไฟฟ้า
ผูอ้ านวยการอาวุโส
- ฝ่ ายการเงิน

บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท เพาเวอร์ เวียดนาม จากัด
Banpu Japan K.K.
Pan Western Energy Corporation LLC
Shanxi Luguang Power Co., Ltd.
PT. ITM Banpu Power
Banpu Power International Limited
Zouping Peak Pte. Ltd.
BRE Singapore Pte. Ltd.
บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จากัด
Banpu Renewable Energy Co., Ltd.
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จากัด
BPP Vinh Chau Wind Power LLC

บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)

หน้า 384

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้
18) นางอุดมลักษณ์ โอฬาร
- ผูอ้ านวยการสายอาวุโส –
สื่อสารองค์กร
วันที่ 1 กรกฎาคม 2552

อายุ
(ปี )
60

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
- ปริญญาตรี วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
(การโฆษณาและประชาสัมพันธ์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุน้ ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ กรรมการและผูบ้ ริหาร
ตนเอง
2552 - 2563
0.003%

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการสายอาวุโส – สื่อสารองค์กร

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)

*หมายเหตุ นางอุดมลักษณ์ โอฬาร เกษียนอายุ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564

หน้า 385

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้

อายุ
(ปี )

19) นายเวโรจน์ ลิม้ จรูญ
- ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร -ทรัพยากรมนุษย์
วันที่ 1 มกราคม 2561

60

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี หลักสูตรพาณิชยศาสตร์บณ
ั ฑิต (สาขา
การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุน้
ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ กรรมการและผูบ้ ริหาร
2561 - ปัจจุบนั
2552 - 2560

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
ทรัพยากรมนุษย์
ผูอ้ านวยการสายอาวุโส -ทรัพยากรมนุษย์ บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้
19) นางสาวอริศรา สกุลการะเวก
- ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
- การเงิน
วันที่ 1 มีนาคม 2562

อายุ
(ปี )
50

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบณ
ั ฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Orchestrating Winning Performance in
2016, IMD Business School
- Global Leadership Program for Strategic
Leader in 2017, IMD Business School
- Certification from School of Tax
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย
(Certified Public Accountant: CPA)
- อบรมหลักสูตร TLCA Leadership
Development Program (LDP) – Crafting
agile strategies to enhance
competitiveness of your organization
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- อบรมหลักสูตร Refreshment of the Role and
Expectation of a CFO สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
- อบรมหลักสูตร Beyond Treasury
Management สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุน้
ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ กรรมการและผูบ้ ริหาร
2562 - ปัจจุบนั
2561 - 2561
2559 - 2560
2554 - 2558
2563 - ปัจจุบนั

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร - การเงิน
ผูอ้ านวยการอาวุโส – ฝ่ ายการเงิน
ผูอ้ านวยการอาวุโส - Controller
ผูอ้ านวยการ – ฝ่ ายบัญชี
กรรมการ

2562 - ปัจจุบนั
2562 - ปัจจุบนั

Executive Manager
กรรมการ

2561 - ปัจจุบนั

กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
Banpu Vietnam Limited Liability
Company
Banpu International Limited
Banpu Minerals Company Limited
Banpu Coal Sales Co., Ltd.
Aizu Land Solar G.K.
บริษัท บ้านปู อินโนเวชั่น แอนด์ เวน
เจอร์ส จากัด
Banpu Innovation & Ventures
(Singapore) Pte. Ltd.
Banpu Innovation & Ventures LLC
Banpu Singapore Pte. Ltd.
Banpu Minerals (Singapore) Pte.
Ltd.
BP Overseas Development
Co.,Ltd.
Banpu Coal Investment Co., Ltd.
Aura Land Development Pte. Ltd.
Hunnu Investment Pte. Ltd.
บริษัท บ้านปู เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส
จากัด
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ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุน้
ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัทฯ กรรมการและผูบ้ ริหาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ช่วงเวลา

2561 - ปัจจุบนั
2561 - ปัจจุบนั

ตาแหน่ง

Business Executor
Vice President

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้านปู เอนเนอร์จี เซอร์วิสเซส
(ไทยแลนด์) จากัด
BOG Co., Ltd.
Hokkaido Solar Estate G.K.
Banpu North America Corporation
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ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้

อายุ
(ปี )

20) นายจิรเมธ อัชชะ
- ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร –
บริหารและพัฒนาองค์กร
วันที่ 1 มกราคม 2564

51

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุน้
ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัทฯ กรรมการและผูบ้ ริหาร
- ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
ตนเอง :
(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คู่สมรส :
- ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.), วิชาเอก
เศรษฐศาสตร์การคลัง, มหาวิทยาลัยรามคาแหง
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ช่วงเวลา
ม.ค.2564 ปัจจุบนั
2561 - 2563
2559 - 2560
2558 – 2559

ตาแหน่ง
ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร –
บริหารและพัฒนาองค์กร
ผูอ้ านวยการสายอาวุโส -บริหารและ
พัฒนาองค์กร
ผูอ้ านวยการสาย - งานกากับดูแลการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ผูอ้ านวยการสาย - Business Process
Management

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้
นายวิรชั วุฒิธนาเศรษฐ์
- เลขานุการบริษัท
วันที่ 1 มกราคม 2561
- ผูอ้ านวยการสายอาวุโส แผนงานองค์กร
วันที่ 10 เมษายน 2563

อายุ
(ปี )
46

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุน้
ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัทฯ กรรมการและผูบ้ ริหาร
- Master of Arts in Economics, State University ตนเอง
of New York, Albany, U.S.A.
0.004%
- Master of Science in Finance, Bentley
College, U.S.A.
- Master in Business Administration, Clark
University, U.S.A.
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (สาขา
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ
- อบรมหลักสูตร TLCA Executive Development
Program 2018 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย
- อบรมหลักสูตร Company Secretary Program
รุน่ ที่ 96 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร CG Code Workshop จากบริษัท
ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุไชยยศ สอบบัญชี จากัด
(Deliotte)
- อบรมหลักสูตร WIAL Certified Action Learning
Coach Program จาก บริษัท บ้านปู จากัด
(มหาชน) ร่วมกับ WORLD INSTITUTE FOR
ACTION LEARNING (THAILAND) LTD.
- อบรมหลักสูตร Leadership Program Accelerating Transformation Series
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ร่วมกับ Pacrim
Group
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ช่วงเวลา
2563 - ปัจจุบนั
2563 - ปัจจุบนั
2563 - ปัจจุบนั
2561 - 2562
2558 - 2560

ตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการสายอาวุโส แผนงานองค์กร
ผูอ้ านวยการสายอาวุโส เลขานุการองค์กร
ผูอ้ านวยการสายอาวุโส นักลงทุนสัมพันธ์
ผูอ้ านวยการ - เลขานุการ
องค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์
ผูอ้ านวยการ - สายนักลงทุน
สัมพันธ์

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
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หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ นายวิรชั วุฒิธนาเศรษฐ์ ทาหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยให้มีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมถึงช่วยดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิตามมติดงั กล่ าว ดูแลและให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการ
เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่ตอ้ งปฏิบตั ิ การจัดทาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจาปี ของบริษัท หนังสือนัด
ประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร และดาเนินการอืน่ ๆ ตามที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
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ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้
นางสาววิยะดา วิบลู ย์ศิริชยั
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 16 มกราคม 2561

อายุ
(ปี )
51

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
- ปริญญาโทการบริหารธุรกิจ สาขาบริหารการเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาตรีบญ
ั ชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย (Certified
Public Accountant: CPA)
- ประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในรับอนุญาต
สากล (Certified Internal Auditor: CIA) สมาคม
ผูต้ รวจสอบภายในสากล (IIA)
- ประกาศนียบัตรการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง
(Certified Control Self-Assessment: CCSA)
สมาคมผูต้ รวจสอบภายในสากล (IIA)
- อบรมหลักสูตร TLCA Executive Development
Program รุน่ ที่ 13 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุน้
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ
ผูบ้ ริหาร
ตนเอง
2561 - ปัจจุบนั
0.001%
2561 - ปัจจุบนั
2557 – 2560

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ผูอ้ านวยการสายอาวุโส บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
ตรวจสอบภายใน และกากับดูแล
การปฏิบตั ิงานตามกฎหมาย
เลขานุการคณะกรรมการ
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
ตรวจสอบ
ผูอ้ านวยการสายอาวุโส บริษทั บ้านปู จากัด (มหาชน)
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ได้แต่งตัง้ นางสาววิยะดา วิบลู ย์ศิรชิ ยั ให้ดารงตาแหน่ง ผูอ้ านวยการสายอาวุโส - ตรวจสอบภายใน และกากับการ
ปฏิบตั ิงานตามกฎหมาย และเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 16 มกราคม 2561 โดยมีประสบการณ์กว่า 25 ปี ในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในอย่างมืออาชีพเป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล เป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย Certified Public Accountant: CPA พร้อมทัง้ เป็ นผูท้ ่มี ีความรูแ้ ละความเข้าใจในกิจกรรมและการดาเนินงานของบริษัทฯ เป็ นอย่างดี
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดารงตาแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมในบริษทั ย่อย

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/
/

/

/

/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

BPJP

/

BPI

BPA
BPR
BPCI
BPCP

/

BEST
BES
BIVUS

BPR
BPCI

/

BCS
BEN

BPA

1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
X
2. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
//
3. นายระวิ คอศิริ
/
4. นายสุทศั น์ เศรษฐบุญสร้าง
//
5. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
///
6. นายเมธี เอือ้ อภิญญกุล
/
7. นายองอาจ เอือ้ อภิญญกุล
/
8. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
/
9. นางสมฤดี ชัยมงคล
/, M
10. นายอนนต์ สิรแิ สงทักษิณ
/
11. นายพิชยั ดุษฎีกลุ ชัย
///
12. นายธีรภัทร สงวนกชกร
///
13. นายพิรยิ ะ เข็มพล
///
14. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ O
O
15. นายกิรณ ลิปพยอม
16. นายสุธี สุขเรือน
O
17. นส.อริศรา สกุลการะเวก
O
18. นายเวโรจน์ ลิม้ จรูญ
O
19. นายจิรเมธ อัชชะ
O
20. นางอุดมลักษณ์ โอฬาร
O

AFEI
AACI
ALD
ALSGK

รายชื่อ

Banpu

บริษัทย่อย

/

/

/

/
/
/

/

/

/

/

หมายเหตุ :
สัญลักษณ์ตาแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร
X
V
/
//

ประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

///
M
N
O

กรรมการอิสระ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เจ้าหน้าที่บริหาร
ผูบ้ ริหาร
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดารงตาแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมในบริษทั ย่อย

/

/

/

BPOD

/

BIVTH
BKV
BMSCS
BOG

/

BPVT
BIVSG

/

BPPI
BPIC
BPP
BREN
BPS

BPPJP

1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
X
2. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
//
3. นายระวิ คอศิริ
/
4. นายสุทศั น์ เศรษฐบุญสร้าง
//
5. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
///
6. นายเมธี เอือ้ อภิญญกุล
/
7. นายองอาจ เอือ้ อภิญญกุล
/
8. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
/
9. นางสมฤดี ชัยมงคล
/, M
10. นายอนนต์ สิรแิ สงทักษิณ
/
11. นายพิชยั ดุษฎีกลุ ชัย
//
12. นายธีรภัทร สงวนกชกร
///
13. นายพิรยิ ะ เข็มพล
///
14. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ O
15. นายกิรณ ลิปพยอม
O
16. นายสุธี สุขเรือน
O
17. นส.อริศรา สกุลการะเวก
O
18. นายเวโรจน์ ลิม้ จรูญ
O
19. นายจิรเมธ อัชชะ
O
20. นางอุดมลักษณ์ โอฬาร
O

BMC
BMS
BNEXT
BNGL
BNAC

รายชื่อ

Banpu

บริษัทย่อย

/

/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/
/

/
/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

หมายเหตุ :
สัญลักษณ์ตาแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร
X
V
/
//

ประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

///
M
N
O

กรรมการอิสระ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เจ้าหน้าที่บริหาร
ผูบ้ ริหาร
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดารงตาแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมในบริษทั ย่อย

/

/

/

/

/

/
/

/
/

ZPP

/

/
/

ITM

/

IBP

/

PV

/

PWE

/

HUNI

/

HGA

HUNNU

HSEGK

/

CEY

X
//
/
//
///
/
/
/
/, M
/
//
///
///
O
O
O
O
O
O
O

BRES

BPINI

1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
2. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
3. นายระวิ คอศิริ
4. นายสุทศั น์ เศรษฐบุญสร้าง
5. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
6. นายเมธี เอือ้ อภิญญกุล
7. นายองอาจ เอือ้ อภิญญกุล
8. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
9. นางสมฤดี ชัยมงคล
10. นายอนนต์ สิรแิ สงทักษิณ
11. นายพิชยั ดุษฎีกลุ ชัย
12. นายธีรภัทร สงวนกชกร
13. นายพิรยิ ะ เข็มพล
14. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ
15. นายกิรณ ลิปพยอม
16. นายสุธี สุขเรือน
17. นส.อริศรา สกุลการะเวก
18. นายเวโรจน์ ลิม้ จรูญ
19. นายจิรเมธ อัชชะ
20. นางอุดมลักษณ์ โอฬาร

Banpu

รายชื่อ

BPPVC

บริษัทย่อย

/
/

/

/
/

/

/

หมายเหตุ :
สัญลักษณ์ตาแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร
X
V
/
//

ประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

///
M
N
O

กรรมการอิสระ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เจ้าหน้าที่บริหาร
ผูบ้ ริหาร
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รายละเอียดการดารงตาแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมในบริษทั ร่วม

/

/

Sunseap

/

FOMM

Phu Fai

X
//
/
//
///
/
/
/
/, M
/
//
///
///
O
O
O
O
O
O
O

Durapower

Hongsa

1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
2. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
3. นายระวิ คอศิริ
4. นายสุทศั น์ เศรษฐบุญสร้าง
5. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
6. นายเมธี เอือ้ อภิญญกุล
7. นายองอาจ เอือ้ อภิญญกุล
8. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
9. นางสมฤดี ชัยมงคล
10. นายอนนต์ สิรแิ สงทักษิณ
11. นายพิชยั ดุษฎีกลุ ชัย
12. นายธีรภัทร สงวนกชกร
13. นายพิรยิ ะ เข็มพล
14. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ
15. นายกิรณ ลิปพยอม
16. นายสุธี สุขเรือน
17. นส.อริศรา สกุลการะเวก
18. นายเวโรจน์ ลิม้ จรูญ
19. นายจิรเมธ อัชชะ
20. นางอุดมลักษณ์ โอฬาร

BLCP

รายชื่อ

Banpu

บริษัทการร่วมค้า

/

/

/

/

/

/

/

/

/

หมายเหตุ :
สัญลักษณ์ตาแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร
X
V
/
//

ประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

///
M
N
O

กรรมการอิสระ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เจ้าหน้าที่บริหาร
ผูบ้ ริหาร
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สัญลักษณ์ของบริษัทฯ บริษทั ย่อย และบริษัทร่วม
บริษัทย่อย :
Banpu
AFEI
AACI
ALD
ALSGK
BPA
BPR
BPCI
BPCP
BCS

บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) (Banpu Plc.)
AFE Investments Pty Limited
Asian American Coal, Inc.
Aura Land Development Pte. Ltd.
Aizu Land Solar G.K.
Banpu Australia Co., Pty. Ltd.
Banpu Australia Resources Pty Ltd
Banpu Coal Investment Co., Ltd.
Banpu Coal Power Limited (บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จากัด)
Banpu Coal Sales Co., Ltd. (บริษัท บ้านปู โคล เซลส์ จากัด)

BEN
BES

Banpu Energy Australia Pty. Ltd.
บริษัท บ้านปู เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จากัด

BEST
BIVUS
BPI
BPJP
BMC
BMS
BNEXT
BNGL
BNAC
BPPJP
BPPI
BPIC
BPP
BREN
BPS
BPVT
BIVSG
BIVTH
BKV
BMSCS
BOG
BPOD

บริษัท บ้านปู เอ็นเนอจี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จากัด
Banpu Innovation & Ventures LLC
Banpu International Ltd.
Banpu Japan K.K.
บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จากัด
Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd.
Banpu NEXT Co., Ltd. (บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จากัด)
Banpu NEXT Green Leasing Co., Ltd. (บริษัท บ้านปู เน็กซ์ กรีน ลีสซิ่ง จากัด)
Banpu North America Corporation
Banpu Power (Japan) Co., Ltd.
Banpu Power International Limited (บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด)
Banpu Power Investment Co., Ltd.
Banpu Power Plc. (บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน))
Banpu Renewable Australia Pty. Limited

Banpu Singapore Pte., Ltd.
Banpu Vietnam Limited Liability Company
Banpu Innovation & Ventures (Singapore) Pte. Ltd.
Banpu Innovation & Ventures Co., Ltd
BKV Corporation
BMS Coal Sales Pte., Ltd.
บริษัท บีโอจี จากัด
BP Overseas Development Co., Ltd.
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BPINI
BPPVN
BRES
CEY
HSEGK
HUNNU
HGA
HUNI
PWE
PV
IBP
ITMG
ZPP

BPIN Investment Co., Ltd.
BPP Vinh Chau Wind Power Limited Liability Company
BRE Singapore Pte. Ltd.
Centennial Coal Company Limited
Hokkaido Solar Estate G.K.
Hunnu Coal Pty Limited
Hunnu Gobi Altai LLC
Hunnu Investment Pte Ltd.
Pan-Western Energy Corporation LLC.
Power Vietnam Co., Ltd.
PT. ITM Banpu Power
PT. Indo Tambangraya Megah Tbk
Zouping Peak Pte., Ltd.

บริษัทร่วม :
BLCP
Hongsa
Phu Fai
Durapower
FOMM
Sunseap

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด (BLCP Power Ltd.)
Hongsa Power Company Limited
Phu Fai Mining Company Limited
Durapower Holdings Pte. Ltd.
FOMM Corporation
Sunseap Group Pte. Ltd.
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เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
-ไม่มี-
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